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(হাঁইকোর্টের সংস্থাপন অবধি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুন 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় ফৌজদীরী নজিরের সাঁরোঁদ্ধা 

শ্ীগঙ্গানারায়ণ রায়, এষ্১ এ, 

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ, বি, এল, ভেপুজী মাজিস্ট্ে 

ঈযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র বস্তু কোম্পানিবর্ভৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্হোপ, 
যন্ত্রে মুদ্রিত, ও গ্রন্থকারকর্তৃক তর প্রকাশিত । 

সন ১২৮৬ সাল । 





ভূমিক' ] 
স্প্্ঞচি 0৮০ 

বাঙ্গালা ভাষায় রীতিমত কোন ফৌজদারী নজির পুস্তক না 
থাকায়, ষাঁহার1 বাঙ্গাল ভিন্ন অন্য ভাষা জাঁনেন না তাহাদের 
অনেক অসুবিধা হইত! এই অস্থবিধা দুরীকরণ মাঁনসে “ নজির 
সংক্ষিপ্তসার” প্রকাশিত হইল । হাইকোর্টের সংস্থাপনাবধি ১৮৬৮ - 
সাঁলের জুন পর্য্যন্ত যাবতীয় ফৌজদারী ফুলবেঞ্চ নজির শ তৎপরে 
বেঙ্গল ল রিপোর্ট ও ইগ্ডিয়ান ল রিপোর্টে গত জুন মাস পর্য্যন্ত 
যত প্রয়োজনীয় ফৌজদারী নজির বাহির হইয়াছে, তাহার 
সারোদ্বার করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত কর! গেল। যে নজিরে 
কেবল মাত্র হাইকোর্টের এলাকা বা ক্ষমতার প্রসঙ্গ আছে, 
ও যাহাতে মফন্বলের মৌজ্তার বা পুলিস কন্মচারিদিগের কোন, 
প্রয়োজন নাই, তাহাই পরিত্যক্ত হইয়াছে । পাঠকের সুবিধার জন্য 
পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে ইংরাজী পুস্তকের নাম ও ভাগ». 

এবং মোকদ্দমার পাশ্বে উহার পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল । 

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও কলিকাতার পৃথক পৃথক্ 

সংখ্যা থাকায় কেবল ইও্ডয়ান ল রিপোর্টে পত্রাঙ্কপ্রভৃতি নজিরের 

নীচে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

গ্রাহকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে প্রতি বৎসরে জুন মাসের 

পর নূতন নজিরের সংক্ষিপ্রসার বাহির হইবে : বার্ষিক মূল্য 

আট আন! |. 

্ীকেদারনাথ ঘোষ । পাঁবনা | 
পৌষ ১২৮৬। 



সাক্কেতিক চিহ্ন 
ৃ স্প্্ষ্বী্ীপ 

ইগ্ডিয়ান ল রিপোর্টে নিঙ্লিখিতরূপ স্থলে এইরূপ পাঠ 
করিতে হইবে ] 

১বো ,.*. ৩০০ পৃ .১*.. বোস্বাই খণ্ড ১ম ভাগ, ৩০০ পৃষ্ঠা । 

২কলি *.. ৫ পৃ *** কলিকাতি। খণ্ড ২য় ভাগ, ৫ম পৃষ্ঠা | 

৩ এলা ... ৭ পৃ ১... এলাহাবাদ খণ্ড, ৩য় ভাঁগ, ৭ম পৃষ্ঠা । 

৪ মা ১০১ ৯পু ১ মান্্ীজ খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, ৯ম পৃষ্ঠা । 

শ্রীঞ্ীমতী মহারাণী বঃ ছুর্গাদাস; এইস্থলে বঃ অর্থে বিরুদ্ধে--বিরুত্ধ পক্ষে । 



টম ই যত 

উৎসর্ম। ৃ 

ৃ ভক্তিভাজন মহামান্য 

শ্রীল শ্রীযুক্ত জেমস মন্রে। সাহেব 
বাহাদূর করকমলেহু। 

যে সকল পুলিসকর্্মচারী ও ফৌজদারী মৌক্তারগণ 

ইংরাজী ভাষা জানে না তাহাদেরই উদ্দেশ্টে আমাদের 
এই ক্ষুন্্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । মহাশয় জেলার 

জজ ও পুলিসের সর্বোন্নত পদাবলহ্বী বিধায় উভয়েরই | 

আশ্রয় স্বরূপ. আমাদিগের বহু আয়াসের ফল আপন- 

কার করকমলে অর্পিত হইল । 

গ্রন্থকারয়ো2 | 





র্ণমালাহ্বধান্ঈশ বিনিবেশিভ 

মোকদ্দমার নির্ঘন্ট | 
৮ 

াটানথচঠ সিম্পল বট সিকি দু এসি লাত ও ওটি উর আত সু 

লাম । 

অক্ষয়কুমার সাহা! এবং নগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় 
অন্নপূর্ণা বাই রঃ ৪ ও 

অভয় চৌধুরী বঃ টি,ব্রে -** রঃ 
অরুণ চেলম্ বা 
আচার্য 
আদিভি গছ হর 8 রর 

আব্বাস আলি চৌধুরী রর 8 রঃ 
৯৮ করিম ডি এ রঃ 

৪৮১ ০ 

আমিরদ্দীন ২ ঠা ৯ 

আম্বিগোড়া হলাগু ২. র 

আশুতোষ চক্রবর্তী ১১ ১১055 

ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ ২.১ * ৪ 
উজীর ওগয়রহ ৮. ০৮ ০১0 
উদশ্ব পাটনায়ে ক ৯ ১ 7, 

উপেন্দ্রনাথ দান . **। রর 
এঞ্জেলো বঃ অপর রক পক্ষ ৭ ক 

এতোয়ারী (মুসম্মৎ) ৮৮0৩৭ ঠ 
এয়াচিন সেখ ৮ ৭ 88 

* শৃষ্ঠা। 
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১৪০ 

নাম। 

এলাহি বক্স সু ৪ ৰ 
ওফাতুল! ন্রা 

কলিকাতাঁর উপনগরের মিউনিসিপাল রা বঃ আনিঙুদ্দি 
রী তু প্রি: বঃ আমানতালী 

রী ্ৰ ঞ্ৰ এ, বঃ মাহামুদ-আলি .* 
কার্গিল বঃ অপর এক পক্ষ রঃ এ 

কাঞ্চন সিংহ 

কাস্তপ্রসাদ 

কাপ্ডান বং জি, এম্, শিখ 

কাবিল কাজী 

কাবিল মাঁঝি 

কায়েমুদ্দীন বং আল্লাবকৃস -* *** 
কালীচরণ চন্দ ৪ রঃ রঃ ও 

কালীচরণ মিশ্র 
কাঁলীনাথ বিশ্বাস ৪ 

কালীশঙ্কর সাণ্ডেল 
"কালী সরকার , 

কাশীকিশোর রায় চৌধুরী বঃ £ তারিনীশম্বর লাহিড়ী 
কাশীচন্দ্র দাস ন্ 

কাঁশীচন্ত্র সাহা ও গা রায় তরী ৪ 
কাশ্মিরীলাল 

কুদুরতুলা | 
কুমুদিনীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যাঁয় -. 

কুলত্রাণ সিং 

কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য 
কেশব লক্ষ্মণ রর রঃ রর 

কেস্পার্য, এছ, পি রঃ 
কোলা হর | ৪৪ 84 

খাদেম সেখ ই বি ক টির 

গগালু মগালু এ | 

পৃষ্ঠা | 
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নাম। 

গঙ্গাধর তপ্ত 

গজরাজ 

গজিকোম রাণু 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

গুড় বক্স 

হরুচরণ চক্ক 

গোপাল বর্ণওয়ার 

গোঁবর্ধন ভুইয়! 
গৌবিন্দ 

গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ 

গোলক সিংহ 

গোলাৰ খঁ 

গোলাম আরফিন 

গোঁলাম মহম্মদ 

গোষ্ঠলাল দত্ত 

গৌড় পা বিন ভেকু গৌড় 
গৌরমোহন সিংহ 
গৌরমোহন সেন 
চন্ত্রকাস্ত চক্রবর্তী 

চন্রশেখর রায় 

চন্মন সা 

চারু নাইয়া 
চিল্লিমবিগড়ু 

চৌধুরী গং 
ছত্র সিং 

জগচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 
জগৎ মাল 

জঙ্গলী বেলদার 
জম্মীরণ ( মুসন্মৎ ) 

জয়কৃষ্জ মুখোপাধ্যায় 

১৬/৩ 

পৃষ্ঠা । 
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১1৬ 
আখ । 

হরদটী বঃ হিন্মতুলা হী রঃ রঃ 
জান বকৃস বঃ সরকার বাহাছুর রা ক 

জান মহম্মদ ,. ৪গ ১৬ ৪৬৬ 

জুলফুকার খা 

ঠাকুর দয়াল সিং টু) টি রর 

ঠাকুর প্রসাদ 
ডনেলী ৪৪ ১৪৪ 2 

ডোঙ্গজী আউদোজী হ 
তকী মহম্মদ বঃ কৃষ্জনাথ রায় রঃ ৪ 

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় রঃ 

তুকাষ্য বিন তামান। তি যী 

তুলসী দোসাদ ক হি 

তুলনী সিং 
ব্রেলোক্যনাথ চৌধুরী 
দয়াল বাউরী রর রহ রি 

দিদার সরকার রঃ রি ৪ 

দ্ীননাথ ঘটক বঃ রাজকুমার সিংহ রি রঃ রহ 

দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় 

দীনবন্ধু বিশ্বাস 

দুর্গীদাস ভট্টাচার্য 

ছুলালী বেওয়। বঃ ভূবন সাহ! 
ঘ্বারিকানাথ চৌধুরী 
স্বারিকানাথ হাজর 
নকুড় সরকার 

নগরদ্দী পরামাঁণিক 

নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

নবাব সিং 

নয়নন্থথ মেহতর রিতা চি 

নিকুঞ্জ বৈশ্যানী ৪ 2. রি 

সুপুর আওরৎ বঃ জুড়াই রঃ রি 

পৃড্ঠা । 
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লাম। 

স্থরজান ও জগত্তার! 

নৈমতুল্লা রহ গোপাল সাহা 
পল্মনাভপৈ 

পরশাপ মহাদেব পা 

পিটরসন. 

পিরাণ ওরফে গঞ্জাই ওরফে করিমন্ 
পীতান্বর জিন 

পুনাই ফতাঁম। 
পৃর্ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

গ্রতাপ 

গ্রাগকৃষ্ণ চন্দ্র 

ফটিক বিশ্বান | 

ফর্বস বঃ গিরিশচন্দ্র ভট্টা চার্ধ্য 

বন্দ আলি , 

ব্রকতুল্লা খা বঃ রেণী . 
বলিয়ান খা 

বাজ (স্খে) 

বুদ্ধ, নাগ 
বেট্স ও মহম্মদ ইস্মাইল চৌধুরী 
বেলাতালী 

ভগাই দফাদার 

ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণী 
ভবানী 

ভুবনেশ্বর দত্ত 

তৈর দয়াল সিং 

ভোলানাথ সেন 

মজফর খলিফ। 

মতি খোয়া 

মথুরা বঃ জওয়াহের 

মদনমোহন,. 

১1/০ 

লট এ৮ তত 

গ্নক 

পৃষ্ঠা । 
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১1০৩ 
মাম । 

মনীরুদ্দীন বঃ গৌরচন্দ্র সমন্দার 

মরিয়ম € যোসেফ ) 

মহম্মদ হুমায়ুন স। 

মহারাজ মিশ্র 

মহিমাচন্ত্র চক্রবর্তী (সাক্ষীর পরীক্ষা! ) 
মহিমাচন্ত্র চক্রবর্তী ( অভিযোগের অনুমতি) . 
মহিমাচন্দ্র সাহা! 
মহেন্রনারায়ণ বঙ্গভূষণ টি 

মহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যা় 

মহেশচন্দ্র খা রি 

মহেশ মিস্ত্রী রঃ 

মারুতি দাদ! 

মালিক 

মিচু সরকার বঃ জে, এচ্ঃ রেভেন্ 
মিচেল বঃ যজ্ঞেখবর মু্টী ৪2 
মুসেআলী আদম 

মেঘ 

মেথন মিশ্র বং চম্মন তেলী 

মোহস্ত ধনরাজ গিরীগোস্বামী বঃ শ্ীপতি গিরীগোস্বামী .. 

থা £ 

রঘু পাড়িক়া ৮৯৪ 
রমজান সেখ ৮৪৪ নু 

রসুল নুসী ঃ 4৫ 

রহিমত র্ রঃ 

বাজকম্ণ মিত্র ঠা নি 
রাজক্কষ্ণ বিশ্বাস টা হু 

রাধু জানা রা 
রাধু সিংহ ৪ ৪ 
রামকু্ণ দাস 
রাসচগ্র মুখোপাধ্যায় 
রামচরণ কয়রী রিং 



মাম। 

রামচাদ 

রামজয় মজুমদার 
রামণ্রীয় 

রামটহল কাহার 

রামদয়াল তেওয়ারী বঃ শোভারাম, 
রামদয়াল সিংহ 

রাম পাগু। 

রাঁম বিভগৌড় 
রাম বিরাপ। 

রামমাণিক্য চক্রবর্তী বঃ ধনগ্রয় বরজ, 

রামেশ্বর রায় 

রামন্বামী পদয়াচী 

বপন রায় 

লক্ষ গোবিন্দ 

লক্গমীপৎ সিংহ 

ললভ সাহেব 
লুখী বেওয়! 
লোচ। কালা 

বঙ্কবিহারী ঘোষ 

বিশ্বনাথ পাল 
বিশ্বস্ভর দাস 

বৈকুগ্ঠনাথ সাহা! 
বৈদ্যনাথ দাস 

ব্রজনাথ দে ও যছুনাথ দে 

শু রতু 
শালিক 

শিব 

শিবপ্রসাদ পাও (নব প্রাপ্তি) 

শিরগ্রসাদ পাঁণ্ড। (অপৃরাদ ) 

শ্যাম বাগদী 

১1৬/৭ 

ৰ ৪6৬৬ 

রড 

৪৪ ৬ 

পৃষ্ঠা । 



আম । 

শ্যামশন্ধর, মজুমদার 

শ্যামশঙ্কর বিশ্বাস ও শ্যামচরণ বিশ্বাস. 

শ্যামস্ছন্দর চৌধুরী 
শ্রীকাস্ত চাড়াল 

সদরলগ্ড, জে, ডি রি 
সফরদ্দি | ৪ 

সফেরদ্দী বঃ ইব্রাহিম . রঃ 

সমসের খা ১, ৭৯5 

সমিয় কন্দান দি 

সর্ব প্রতাল, ৮6 
সাদেব আলী ... ক 

সাহি রাহি 

সিয়ার বাহাছ সাহির বিরুদ্ধে মেকেজীর চিট 

ক্রেজ নাথ, রায় হয়া এ এ 

হুষ্টিধর পাড়ই 8 
সেওতা ভগ্তা৷ . বীর 

সেকায়েত আলী 

হনুমস্ত ... র 

হরগোবিন্দ দত্ত সরকারি. রঃ 

হরগোবিন্দ পাল রা হি 

হরদয়াল . রর ৮ 

হরদয়াল দাস বর ক 

হরসুন্দরী.চৌধুরাণী .. ৪ 
হরিগিরী রর 8 

হরিদয়াল কর্মকার . ১. ' ০৮ ১৯ 
হুলধর পাড়ই রি ও 

হাতু খা... হারার 
হাাগ মণ্ডল টু 788 

হাসন আলী 5 

হ্ক্ি নো 



বেঙ্গল ল রিপোট্ট” অতিরিক্ত 'ভাগ-_ ২য় খণ্ড । 

কৃলবেঞ্চ। 
সা পপ 

স্ীপ্রীমতী মহারাণী বঃ এলাহি বঝ্স-_-৪৫৯ পুঃ 
সঙ্াপরাধীর লাক্ষ্য-_পোষকত।--১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ৪১৯১% 

৪২৬ + ধারা ।--নিম্পতি রহছিতকরণ। 

এক কফি ততোধিক সহ্াঁপরাথীর সাক্ষ্যের পোৌঁষক প্রমাণ ন! 

থাকিলেও দোষ নির্ণয় পক্ষে উক্ত সাক্ষ্য আইনতঃ প্রভুর প্রমাণ বলি। 
গণ্য হুইভে পারে । কিন্তু ভুবীর প্রতি উক্ত সাক্ষ্য সমপূর্শ কালে 
জজের কর্তব্য যে পোষক প্রমাণ না থাকিলে সহাপরাধীর লাক্ষ্য 

বিশ্বাস করায় আশঙ্কা! আছে, ইহা! উল্লেখ করিয়া মোঁকদামার 

ক্াবস্থাযোগ্য উপদেশ ও ব্যাখ্যা করেন | জুবীর প্রতি মোঁকদামার 

অবস্থা সংক্ষিগুরূপে বিবৃত করা! কালে জজ উহু1 ক্রেটি করিলে 
আইন-সংক্রাস্ত জেম হয়, এবৎ আপীলে যদি আপীল-আদালতভ 

* বিবেচনা! করেন যে উক্ত ভ্রেটি দ্বার! আলামীর অনিষ্ট হইয়াছে এবং 

লত্বিচারের ব্যাখা জগ্গিয়'ছে, তাহা হইলে উহ? দোষনির্ণয় রহিত 

করার একটি হেতু হইবে । 

শ্রীঞ্রীমতী মহারাশী বঃ মুসমুৎ জমীরণ--৫২১ পু । 
মিখ্যা লাক্্য--জাম্যতার অভিযোগ । 

আসামী লাক্ষীশ্বরিপ আজিখ্জেটের লঘক্ষে এক উক্তি করিয়া সেসদ 
জের লমক্ষে ডাকার বিপরীত উক্তি করার, বিচার হইয়া জজ 

+ ১৮৭২ ৭৫১০ আঃ ২৮০ থারা। 1১৮৭৭ খ্হ ১০ আআ সিপজ খারা। 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট ।] চা ২০) '.[ অতিবিক্ত ভাগ । 

কিবা মাজিঞ্টরেটের একতরের সযক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপরাধে 
দোষী সাব্যৃক্ড হু 1 ধার্য হইয়াছিল যেও দোষনির্শয় আইিন- সঙ্গত 
হুইল্লাছে ] (নম্্যান ও ক্যাম্থেল জজ সন্দেহযুক্ত) আরও ধার্য 
হইয়াছিল যে. (ক্যান্েল জজের অন্যমত) জজের সমক্ষে যে সাক্ষ্য 

গ্হীত হইয়াছে, তাঁহ1ং মাজিখ্রেটের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের 
গ্রমাশস্বরূপ গ্রাঙ্ হইতে পারে । 

ভ্রীশ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ রামচরণ কয়রা ও অপর এক ব্যক্তি 
( আপেলাণ্টগণ )--৪৮৮ পুঃ। 

দঃ বিঃ ৪৫৬, ৪৫৭, ৩৮০ ধারা ।সুকাক্সিতরূপে পরগুছে শবে | 

আসামী দণ্ডবিধির ৪৫৬ ও ৩৮০ ধারা মত ছুইপী পৃথক্ পৃথক্ 

আপরাথধে দোষী নির্বীত হইয়া মাজিষ্রেট কর্তৃক উভয় অপরাধের 
জন্য দণ্ডিত হয় । আপীলে জজ সাহেব ৪৫৭ ধারার অপরাধ গ্রামাণ 
হইয়াছে বলিয়া! ৪৫৭ ও ৩৮০ ধারার অপরাধের জন্য পুনর্বিচারের 

আদেশ বেন। ধার্য হইয়াছিল যে পুনর্ব্িচার হুওয়] উচিভ নহে) 

কিন্ত ৩৮* থারণনুসারে অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা রহিত হওয়া উচিত | 

শ্রীত্ীমতী মহারাণী বঃ সেখ বাঁজু ওগয়রহ-৭৫০ ঃ | 
একজ অভিশ্োশি | 

হেঙ্গামালিগু উভয়পক্ষীয় আসামীগণকে একত্রে অভিযোগ করিয়া 

সেসনে পাঠান মাজিষ্্েটের উচিত নহে; যেহেতু উভর পক্ষের 
লোকের লাধখরণ উদ্দেশ্য থাকিভে পারে না । কিন্তু যেস্থলে একত্র 

অভিযুক্ত বাক্তি ন্াখারর্পে প্োষী সাব্যস্ত হইয়াছে, সেম্থলে ধার্য 

হুইয়াছিল যে, (ম্যাকফরসন জজে়্. অন্যমন্ড) যাজিষ্রেটেত ক্রে- 
বাপ্পা আসামীর কৌন অনিষ্ট না হওয়ায় দৌধনিপুঁ় রস্ছিভ করা 
কিনব পুনর্চারের আদেশ দেওয়ার উপযুক্ত, কারণ লাই )শ | 

ক ১৯৭হ »৬ক্পাঃ ২৮৩, ৯৯৭ ধাঁ সি কর | 



[ ৬] 

বেঙ্গল ল রিপোর্ট প্রথমভাগ। 

ফৌজদারী আপাল ! 

শ্রীপ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ নগরদ্দী পরামীণিক-__৩ পৃ 
১৮৬৯ খ.্ ২৫ আইন *৪১১ ধারা।-আপীল--গৃথক পৃথক অপরাধ । 

কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ১৪৩, 8৪৭ এবং ২১১ থার। অনুসারে 

অপরাধী সাব্যস্ত হুইয়া মাজিঞ্রেট কর্তৃক প্রত্যেক অপরাধের জন্য 
এক এক মাসের কারাদও প্রাপ্ত হয়। ধার্য হইয়াছিল যে ১৮১১ খুঃ 

২৫ আইন ৪১১ ধারাক্রমে আপীল চলিতে পারে না; পৃথক্ পৃথক 
দণ্ডাজ্ঞা যোগ করিয়া এক দণ্ডাজ্ঞা গণ্য করতঃ আপীল করার 

অধিকার নাই। 

প্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ যোসেফ মরিয়ম-_৫ পৃঃ । 
বলাৎকারের উদ্যোগ 1--শার্ডি-দগাঁজ্ঞ প:রবর্তন-দঃ বিঃ আইনের 

৫৯, ৩৭৬; ৫১১ ধার] । 

কোন ব্যক্তি বলাৎকারের উদ্ভোগ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া 

জজ সাহেব কর্তৃক সাত বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমলহ কারাদণ্ড 
প্রাণ্ত হয় এবং দগুবিধির ৫% ধারার বিধানক্রেমে উক্ত দণ্ডাজ্ঞা তৎ- 

পরিমাণ কালের জন্য দ্বীপাস্তরবাসের আজ্ঞায় পরিবর্তিত হয় ; 
ধার্য্য হইয়াছিল, যে, দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৫১১ ধারানুসারে উল্লিখিভ 
অপরাখে ৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য দণ্ডাজ্ঞা হুইত্তে পারে না, 

স্ুতেরাৎ এ দণ্ডাজ্ঞা ৫৯ ধারার বিধাঁনমতে ৫ বৎসরের অধিক কালের 
জন্য ভ্বীপাস্তর বাসের দগ্াজ্ঞায় পরিণত হইতে লারে না। 

কাজী 

১৮৭২ ৃঃ ১৯৯ আঃ ২৭৩ খারা। 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট] (৪) [১মভাগ। 

শ্রীত্রীমতী মহাঁরাশী বঃ মহেক্দ্নারায়ণ বঙ্গভৃষণ--৭ পৃঃ | 
১৮৬১ খহ ২৫ আইন ৪3১,% ৪৩৪৪: ৪৩৬৭ দারা ।--অিযুক্ত--' 

লেসন আদালতের জাখিপ গ্রহণের ক্াযতা । 

খদি কোন ব্যক্তি মাজিস্রেট কর্তৃক এক মাসের কারাদণ্ডের আজ্ঞা! 
প্রাপ্ত হয়, এবং যদ্দি এ দণ্ডাজ্বার প্বকদ্ধে ১৮৬৫ খ্ঃ ২৫ আন 

৪১১ ধারানুলারে আপীল না চলে, ভাহার মোকদ্যা ৪৩৪ ধারার 

বিধানক্রমে হাইকোর্টের গোঁচরে অর্পিত হইলে উক্ত ব্যক্তি ৪৩৬ 

ধারার মর্্বানুগভ “ অভিযুক্ত ” ব্যক্ত বলিয়া গণ্য হুইতে পারে না, 
সুতরাখ জেসন আদণলত তাহার হাজির জামিন লইতে অক্ষম | 

জ্রীপ্ীমতী যহাঁরাণী বঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ভী--৮ পু । 
১৮৫৫ খৃও ২ আইন ২৪ $ ধার! ।-মোজার ও মগ্লান্ধেল-জুরির হাড়ি 

সংশোধনের কার্ধ্য-পরণালী । 

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষী এই উভয়ের পরস্পরের মধ্যে যে কথা” 

বার্তী হয় তাহ! সত্রক্ষিত কি না, এই প্রন্ম জজের বিচারধ্য। মোক্তার 

ও ময়ান্কেলের মধ্যে পরস্পর যে কথাবার্তা হয় তাহা ১৮৫৫ খৃঃ 

২ আইন ২৪ ধারার অনুলারে সংরক্ষিত নহে । 

জজ ভূুরির প্রতি ভ্রাস্তিজনক উপদেশ দিয়াছেন এই ছ্থেতুবাদে 
হাইকোর্ট সংশোধনের আদালত স্বরূপ বলিয়া জ্জুরিকর্ভৃক যে 
নিরপরাধ লাব্যস্ত হইয়াছে ভাহ। অন্যথ করিতে পারেন না? 

উ্রীমতী মহারাণী বঃ হরিগিরি-১৯ পৃঃ) 
আপরাধজনক নরহত্যা--ক্রোধান্ধতা-দ্ 'বিও ওক ৩ ধারা 4 

আত্ম-প্রভৃভা-বিলোপী মলোবেগের বশীভূত, কইয়া মরহুতাঃ 
করিয়াছে কেবল এইষাত্র প্রমাণ করিলে, হরে মা, কিন্ত তাহার 

* ১৮৭২ খু ১৯ আও হগত ধায়) (+২৮১২ এ ওয় বাছা। 

£৯৮২ খু ১৬ আঃ ৩৯৭ ধার। । " সু সখ হ্ত 5 আহি ২৬ ধা ।, 
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এরূপ যনোবেগ হওয়ার উপযুক্ত কারণ বর্তমান ছিল ইহা সপ্রামাণ 
না] হওয়া পর্য্যস্তক রাগান্ধভার বশীভূত হইয়া অপরাঘমুক্ত নরহত্য। 

করিলেও ভাহ। জ্ঞীনক্কত বধ বলিয়। গণ্য হইবে! 

প্রীপ্রীমতী মহারাপী বঃ ফটিক বিশ্বীস-_-১৩ পৃঁ। 
মোকদমাঘটিত কাঁধ্যালষ্ঠানকালে মিথা। সাঁক্ষা শ্রদান ।--আভিখোগ পত্র-- 

প্রমাণ__মাজিট্রেটের ছত্ঞাক্ষর--দঃ বিঃ ১৯৩ ধার। 

দণ্ডবিধির ১৯৩ খারামভে অভিযোগ স্থাপন করিভে হইলে 

সপ্রমাণ করা আবশ্টুক যে একটী মোকদ্দমাঘটিত কার্্যানুষ্ঠান 
চলিবার মধ্যে মিথ্যা উক্তি কর] হুইয়াছিল। উক্ত ধারানুসারে 
অভিযোগ পত্রে ষে মোকদ্দমাঘটি'ত কার্যযানুষ্ঠান মধ্যে অভিযুক্ত 
ব্যক্তি মিথ্যা উক্তি করিয়াছে কেবল তাহ মাত্র নির্দেশ করিলে 

প্রচুর হইবে না? কিন্তু এ কার্য্যানুষ্ঠীনের কোন বিশিষ্ট স্থলে অর্থাৎ 

প্রথম পরীক্ষাঃ জের কিম্বা! পুনঃ পরীক্ষায় এ মিথ্যা উক্তি করিয়াছে 
তাহাও নির্দেশ করিতে হুইবে। 

যে বিচারকের নিকট উক্তি করণ হইয়াছে সেসন জজ ভাহার 

হুত্ভাঁক্ষর জ্ভাভ আহছেশ বলিয়াই যে এ বিচারকের সমক্ষে এ উক্তি 

করিয়াছে একপ প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না। 

হরিমোহন মালোর দরখাস্ত, শ্রীত্রীমতী মহারাণী বঃ 
জয় মুখোপাধ্যায় ২০ পু | 

১৮৬১ খ.$ ২৫ আইন ৬২% ও ৩৭৮ + যারা ।--অনিষ্টজনক বন্ত অপসারণ-_ 
আবযোধ পিবারশের আজ্ঞা । 

যখন কোর্দ মোকদ্দম! কাধ্যবিথির ৬২ ও ৩০৮ এই উভয় খারার 
মধ্যে পড়ে তখন যাজিণেট প্রথমতঃ একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞ! প্রদান 
করিবেন না) প্রতিপক্ষকে আজ্বার বিকদ্ধে কারণ দর্শাইতে অবকাশ 
দেওয়] সাহার কর্তব্য ! 
জে ১৮৭২ খু ১৩ আড়ি ১৮ ধারা । 1 ৮৮৭২ খুং ১০ আঃ ২২১ ধারা 
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উক্ত ই ধারার একভর়ের 'মধ্যেই হউক কিন্বা উভয়ের মধ্যেই 
হউক, কোন যেকদ্দমা পড়িলে যাজিষ্রেট যে সকল ঘ্টনণমূলে আজ 
প্রদান করিলেন তাহ! ্পউূপে বর্শি ত করিবেন । 

কৌজদারীসংক্রাস্ত টানি বিভাগ! 

শীঙীমতী মহারাণী-বঃ রাজকৃষ্ণ মিত্র ৩৭ পৃঃ। 
অনিক 'ঘত্ত জোবানবন্দী গুছশ--১৮৬৫ খ 3১৩ আইন ৮ ধারা । 

অপর এক যোকদ্দমা শ্রবণকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল 

স]। ভাহুণতে যে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়াছে আসামী উপস্থিত হইলে 
তাহার বিচারকালে মাজিষ্ট্েট এ সকল সাক্ষিগণের জোবানবন্দী 
ভাহাদের নিকট পড়িয়া ওনাহয়। সত্যতা শ্বীকার করাইয়া লন | 
ধার্য্য হইয়াছিল যে, এরূপ €জাবানবন্দী অবিহ্িত রূপে গৃহীত 
হইয়াছে, এবং তাহার মুলে অভিযোগ সংস্থ্যপিত হইতে পারে ল!। 

| শোনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
শি কাস পাজি 

সম্পতি.রক্ষ]ুর অধিকার 1--দোষভাবে পরগৃছে প্রাবেশ 1৮ পৃঃ র 

দোৌষভাবে পরগ্ৃহে প্রবের্শকারী ব্যক্তি শন্যহস্ডে, গ্বহু হইতে 

পলায়ন করিয়া কিঞ্চিৎ দুরে অবস্থিতি করা কালে সম্পত্তি রক্ষার 
আধিকার ক্রেষে তাহার শ্রাণনাশ করাতইইতে পারে না| 

জান্সিযুত্ত ববির পরা ১৬ গুহ $ 

যেস্ছলে বারীর সাক্ষ্য দ্বাঁ়ী- অভিযুক্ত ব্যহিত্র বিকদ্ধে কোন 
বপরাধ, সংস্থাপনযোগয '্ঘটন। গুকাঁশ হয় নাই যাজি্রেটের এ্রমত 

হৃদুবেশেধ হুয়,.. লেস্থলো. ভিনি.. অক্িযুক্ত দা কিক শরীক্ষা না 
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করিয়। ভাল. করিয়াছেন! আভিযুক্ের পরীক্ষা কর! কি না করা, 
মাজিঞ্রেটের লদৃবিবেচনায় উপর নির্ভর করে. 1--(শ্রীমশঙ্কর বিশ্বাস 
ও শ্যামীচরণ রি সংক্রান্ত 1) | 

এক কারি সি জয়েন্ট মাঁজিষ্জেট প্রমাণ লাই বলিয়। 
আসামীর্গণকে ছাড়ি দেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আসামীদিশের ৬ মাসের 
মধ্যে তলবমতে হাজির হুইবার সর্তভে ২৫* টাকার জামিন দিতে 
হুকুম দেন 1 ধার্য, হইয়াছিল যে সুদীর্ঘ ভদস্তের পর আসামী- 
গাণকে ছাড়িয়া! দিয়া জামিন ভলব কর অন্যায়) (রামদয়াল 
ভেওয়ারি বঃ সোভারাম 7) ২৬ পৃঃ । | | 

একটী শুক্ষনদীর ভলদেশে ছুটী বাধ দিরা কোন লোক পুক্ষরিণী 

নির্াণ করিয়াছিল । এ পুঁক্ষরিণী বর্ষাকালে সাধারণের নদীর জল 
ব্যবহারের প্রচিতবন্ধক এবং ভাহার বাধ জল অবকদ্ধ রাখিয়া দেশের 
জল নির্গমের ব্যাঘাত করতঃ চতুঃপার্থস্থ গ্রামের লোকদিগের 

স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর ও শস্যের হানিজনক হুইয়! জযির মুল্য হ্রাস 
করিতেছে বলিয়া মাজিষ্রেট পুক্ষরিণীর অধিকারীকে বাধ 
ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করেন । উক্ত প্রুক্ষরিণী ৬ বৎসর এ ভাবে বর্ত- 
ফান ছিল এমত প্রকাশ, হয়. মাক্িত্রেট কার্ধ্যহিথির ৬২ ধারার 
গতি, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া উত্ত আদেশ প্রচার করেন। হাইকোর্ট 

ৃ ঘার্যয করিলেন যে মানিত্রেট ৬২ ধারাক্রেযে উল্লিখিত আদেশ দিতে 
পারেন না? 
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কুজবেঞ্চ ৰ ৃ 
শ্রীপ্রীমতী মহাবাণী বঃ ভগাই দফাদার-_২১ পৃ | 
দেওয়ানী আদালতের পর ওয়ার জারীর শুভিবন্ধকত1 ঘণবিধিয় 

১৮৬ ধার? 1- ফেখজদারী আদীগলকের এলি]! 

দেওয়ানী অখদালতের পরওয়ান। জখরীর' প্রতিবন্ধকতা অপ- 

রাঁধ ফোজদারী কার্য্যবিষি আইনানুসারে ফৌজদারী আদালত 
কর্তৃক দণ্ডার্থ । 

ভ্ীপ্রীমতী মহারাণি বঃ শ্রীকান্ত টাড়াল--২৩ পৃঃ 
১৮৬১ খু. ২৫ আইল ৬৬২ + ও ৩৬০ + ধার! ।সআপরাধ 

স্বীকার--আলেলর । 

আসেসরগণের অনুপস্ছিতিকালে অপরাখ স্বীকার বুলিয়াদে 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেলন আদালত দোষী সাব্যস্ত করিলে এ জাজ্ঞ! 
প্রবল থাকিবে । 

ফৌজদারী আপীল! 

হারাশ মগুলের দরখাক্টে-*১ পৃ । 
দঃ বিঃ ১৯১ ও ১৯২ ধারা মিথ্যা লাক্ষয-_লঙয পাঠ-১৮৬৫ খই 

১১ ইন ২১ প্রায়) 

ফোন ব্যক্তি ১৮৬৪ খৃই ১১ আইনের ২১ পরারাঘতে পুর্বিচারের 
প্রার্থনা করে £ এ ত্যক্তি দরখান্তত্বরূপ হেন়ুয় বর্নাপরর সত্যপাঠ 

সন্বলিভ দার্খিল করে ও তাকাতে আনপুর্থবক খিখা উদ্ি, কিপিখে 

ধার্য হইয়াছিল, (গগ্লাভার জঙ্গের ক্অন্যমাড). যে এ ব্যকি দও- 
পিসীর 

১৮৭২১ ১৯ আহ ২৩৭ ধার! 1 + ৯৯৮৭২: ৯+ আঃ ২৩৮ ধারা । 
রঃ ্ 
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বিধির ১৯১ ও ১৯২ ধারামতভে অপরাধ করে নাই, কারণ উক্ত 

বর্ণনাপত্রে সভ্য পাঠ লিখিভে সে আইনত বাধ্য ছিল না । 

মেথন মিশ্র বঃ চন্মন তেলী--৭ পৃষ্ণ। 
শাম্িরক্ষার জাঁমিন--১৮৬১ খ.ঃ ২৫ জী ২৮২ * ধারা । 

শাস্তিরক্ষার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধন পত্র লিখিয়া দিতে 

চুড়াস্ত আদেশ প্রচারের পুর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা ভাহার 
প্রতিনিধির সমক্ষে মুল প্রমাণ গ্রহণ কর! মাজিষ্রেটের কর্তব্য! 

প্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ শ্ঠাম্ন্দর চৌধুরী-_১১ পৃষ্ঠ | 
শাভ্তিরক্ষার মুচলিকা__এলাকা--১৮৬১ খ ৪ ২৫ আইন ২৯৩ 1 ধারা । 

ক খর প্রতি শাস্তিরক্ষাঁর মুচলিক দেয় । এ মুচলিকা ত জিলায় 

দেওয়া হয়! পরে সজিলায় ক'খর প্রতি আক্রমণ অপরাধে 

অপরাধী সাব্যস্ত হয়! ধার্ধ্য হুইল যে, করমুচলিকার সর্ভত জব্দ 
হইতে পারে এবৎ ভ জিলার মাঁজিত্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির 
২৯৩ ধারার বিধানমতে কর বিকদ্ধে কার্্যানুষ্ঠান করিতে পারেন । 

টন 9 রেজি) 

শ্রীপ্রীমতী মহা রাঁণী বঃ সেকাঁয়েত আলী--১২ পুষ্ঠ। 
জালিয়শ--দঃ বিঃ--৫১ ২৯ ও ৪৬৩ ধার! কৃত্রিম দলিল । 

জণলিয়ৎ অপরাধ স্থাপন করিতে কেবল কৃত্রিম দলিল-প্রস্তুভ 

প্রমাণ হইলেই যথেষ্ট £ এ দলিল্প প্রচার কর? হুইয়াছে কিম্বা তাহ? 

কোন বর্তমান "প্রাকৃত ব্যাক্তর নামে কি না ইহা প্রমাণ কর 

অনাবশ্যক ! ও 

যে ব্যক্তি কোন লিপি প্রস্তুত করে সেষদি এ লিপি তদন্তর্গত 

বিষয়ের প্রমাণশ্বরূপ পরিগণিত হুইবে এমভ বিশ্বাস করে কিন্বা 

১৮৭২ খঃ ১০ আঃ ৪৯৬ ধারা । ন্ ১৮৭২ খঃ ১০ আঁঃ ৪১২ বারা 
ধ 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট ।] (১০) [ হয় ভাগ। 

প্রমাণশ্ববপ পরিগণিত করার অভিপ্রায় করে, ভবে উক্ত লির্পি 

(তদস্তর্গত বিষয়ের প্রমাণশ্বরূপ আইনত গ্রাহা না হইলেও, ) 

দঃ বিধির ২৯ খারার মন্ান্ুগভ দ্বলিল বলিয়া গণ্য হইবে ॥ 

শ্রীশ্বীমতী মহ্যরাণী বঃ তুলসী সিং-_-১৬ পু । 
আত্মরক্ষার অধিকার ॥ 

বদি কোন ব্যক্তি বলপুর্বর্বক ভূমির প্রকৃত দখলকারিকে বেদখল 
করিতে চেষ্টা করে ভবে দখলকা'রী ব্যক্তি উহ্থার বিকদ্ধে আপন 
দখল রক্ষা করেতে ক্ষমতাবন সি ৃ 

বঙ্কবিহারী ঘোষ সং ান্তে-_১৭ পৃ । 
টোল অর্থাৎ কুত-_বাকী খাজান!--বে আইনী শ্রেগার | 

সরকার বাহাছুরের নিকট কোন কুতের ইজীরাদারের খাজানা 

বাকী পড়িয়াছিল । মাজিঙ্ট'তাহার নামে এই মর্ষ্ে সমন বাহির 
করেন,_-« ইজারাদারের বিকদ্ধে ২৬২ টাক বাকী খাজানা আদায় 
না কর অপরাধের নালিশ হইয়াছে ; অতএব সেউক্ত অভিযোগের 

জবাব দিবার জন্য মাজিএ্রেটের নিকট হাজির হয় ।” নির্দিষ্ট 

দিনে ইজারদার হাজির না হইয়া দরখাস্ত দ্বারা কোন কোন হেতু 
মূলে বাকী খাজনার দাবী যুলতুবী রাখিতে প্রার্থনা করে । পরদিবস 

মাকিখ্রেট নিদ্ঘলিখিত হুকুম প্রকাশ করিলেন,_দযেহেতু দায়িক 
প্রতিবাদী স্বয়ৎ হাজির না হইয়া! সমন অবজ্ঞা করিয়াছে অতএব 

হুকুম হইল যে, তাহাকে গ্রেপ্তার জন্য ওয়ারেন্ট বাহির হয় ।” পরে 

ওয়ারেন্টের উপর কার্যযানুষ্ঠান হুইল । ধার্য্য হইল যে মাজিষ্রেটের 
সমুদয় কাধ্যাঁনুষ্ঠান অনিয়মিত হইয়াছে সুতরাৎ রহিত হুওয়া উচিভ। 

জীক্বীমতী মহারাঁণী বঃ কাবিল মাঝি ওগয়রহ--২৩ পৃ। 
নৌকা গমনের পথ অবরোধ--১৮৬৪ খুঃ ৫ (বজগী) আইন । 

কৌন বক্তিকে ১৮১৪ খৃঃ ৫ আইনের ১৬ ধারা মতে সরকারী 
খালে নৌক। গমনাগমনের পথ অবরোধ কর! অপরাধে দণ্ডাঙ্থ 



বেঙ্গল লরিপোর্ট।] ( ১১) [২য় ভাগ । 

করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হুইবে যে সে শ্বেচ্ছাপুর্র্বক প্রতিবন্ধক 
জন্মাইয়াছে। 

শ্রীমতী মহারাণী বঃ লুখী বেওয়া ওগয়রহ _-২৫ পৃঃ । 
অন্য বাক্ি রূপে পাদ্রিচয় প্রদান-_রেক্দিষ্টরি আইন । 

বিক্রেত্রী অপ'র তিন ব্যক্তির সমভিব্যাহারে তাহার বিক্রয় কওল। 

রেজিষ্টরী করিয়া দেওয়ার জ্বন্য ঢাকা যাইতেছিল। পথিমধ্যে 

পীতিভ হওয়ায় সঙ্গীর অপর তিন ব্যক্তি রেজিষ্টরী আফিনে যায় 

তাহাদের মধ্যে একজন বিক্রেত্রীর নাম ধরিয়া দলিল রেজিষ্টরী 
করিয়া দেয়, তাহাতে এ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির রূপ ধরিয়া! বঞ্চনাকরণ 

ও আর ছুই ব্যক্তি ভাহাঁর সহকারিতা অপরাধে অপরাধী নিণরঁত 

হয়। 

ধার্য হইল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন ব্যক্তির অনিষ্ট কি 
অপকার করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিল এমত প্রকাশ নাই, অতএব 

দণ্ডরিথির ৪১৯ ধার] মতে না হুইয়া ১৮৬৬ খুঃ ২* আইনের ৯৩ * 

ও ৯৪ * থারা মতে দোব সাব্যস্ত করা উচিত ছিল! 

মোহন্ত ধনরাজ গিরি গোস্বামী বঃ শ্ীপতি গিরি 

গোস্বামী--২৭ পু । 
দখল-_সাটিফিকেট--১৮৬০ খও ২৭ আইন-_কাঃ বিও ৩১৮ + ধারা । 

কোন মঠ লইয়া ক এবং খ উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ 

ছিল; ফৌজদারী কার্যযবিথির ৩১৮ ধারান্নুসারে মাজিষ্টেটে ককে 
দখলিকার সাব্যস্ত করেন, পরে খ ১৮৬০ খৃঃ ২৭ আইনান্ুসারে 

সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়! মাজিষ্ট্টের নিকট দরখাস্ত করায় 
তিনি তাহাকে দখল দেওয়ান | 

সরি তি 

ঈ ১৮৭৭ খ্ ৪৩ আঃ ৮২ ধারা । 1 ১৮৭২ খই ১০ আঃ ৫৩০ ধারা । 



বেল ল রিপোর্ট ।] (১২ ) [ ২য় ভাপ। 

ধার্ষয হইল যে, মাজিট্েেট খকে দখল দেওয়ার হুকুম আইনসঙ্গত 
নহে সুভরাৎ রহিত হওয়া উচ্চিভ। 

পরিশ্ণিষ্ট। 

শীশ্রীমতী মহাঁরাদী বঃ রস্থলনশী ওগয়রহ-_-৯ পৃ | 
পর্থ অবরোঁধ--১৮৬১ খু৪ ২৫ আইন ৩২০ * ধারা । 

যখন ক মাজিষ্রেটের নিকট কেবল এই মাত্র অভিযোগ করিয়াছে 
যে খ ও অন্যান্য ব্যক্তি কোন পথ অবরোধ করিয়াছে, ধার্য হইল 

যে এমত স্থলে মাজি্রেটি ১৮৬১ খুঁঃ ২৫ আইনের ৩২০ ধারশমতে 
তদন্ত করিতে বাধ্য নহছেন ॥ 

শ্রীশ্রীমতী মহীরাণী বঃ চৌধুরী ওগয়রহ-__২৮ পৃ | 
১৮৬১ খুঃ ২৫ আঃ ২৮৩ ধারা -শাভিরক্ষার মুচলিকা | 

অপরশধজনক অনধিকার প্রবেশ ও অপকারের অভিযোগ 

ভিস্মিস্ করিয়া মাজিষ্টে্টে উভয় পক্ষের বর্তমানে এই হুকুম 
লিপ্পিবদ্ধ করেন ষে, কেন তাহারা শাস্তিরক্ষার মুচলিকায় আবদ্ধ 

ন1 হইবে কোন নির্দিষ্ট দিনে তাহার কারণ দর্শায় । ধার্য হুইল যে 
১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের ২৮৩ থারামতে লমনজারির আবশ্যক 

করে না ॥ 

* ১৮৭২ খ.ঃ ১০ আও ৫৩২ ধার । + ৯৮৭২ খুঃ ১০ আঃ ৪৯২ ধারা। 



( ১৩ ) 

বেঙ্গল ল রিপো্“তৃতীয় ভাগ । 

কৌজুদারী আপীল । 

শ্রীপশ্বীমতী মহাঁরাণী বঃ কাবিলকাঁজী ওগয়রহ--১ পুঃ। 
বেআইনী জনতা-__সাধারণ উদ্েশ্য--জ্ঞানরুত বধ । 

একদল লেক রাস্তার পার্থ প্রচ্ছন্বভাবে নুকাইয়! বিপক্ষদল 
রাস্তা দিয়! চলিয়া যাওয়ার কালে তাহাদিগকে আক্রমণ করায় 

পরস্পর মারামারি আরম্ভ হয়। প্রথম দর্লের এক ব্যক্তি আহত 

হুইয়! রাস্তার এক পার্থে সরিয়। শিয়া দাঙ্গাহেঙ্গামা হইতে অবসর 

হইলে পর অপর পক্ষের এক ব্যক্তি খুন হয় । নর্্মীন জঞ্টিস্ (যাহার 
মত প্রবল রহিয়াছিল ) ধার্ধ্য করিলেন যে, প্রথম আহত ব্যক্তি 

আঘাভ প্রাপ্ত হুইয়! যখন বিবাদক্ষেত্র হইতে সরিয়া যায় তখন 

হইতে সে বেআইনী জনতার লোক বলিয়! গণ্য হইতে পারে না, 

সুতরাং পরে যে খুন হইয়াছিল তাহার জন্য উক্ত ব্যক্তি দঃ বিঃ 
১৪৯ ধারানুসারে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না। 

ইঃ জ্যাকদন জব্টিস্ ধার্ধ্য করিলেন যে উক্ত ব্যক্তি ভখনও 
বেআইনী জনতার ব্যক্তি বলিক্লা গণ্য হইবে 

শ্রীশ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ ভৈ্রদয়াল সিং ওগয়রহ-_-৪ পৃঃ । 
৭ ১৮৬১ খই ২৫ আহ * ৬২ ধারা-কাঁধ্যপ্রণালী | 

ফেজদারী কার্যযবিধি আইনের ৬২ ধারার এমত মর্থ নহে যে 
মাজিষ্ডেট পুলিশ:কর্মচারির রিপোর্ট মাত্র শুনিয়া উক্ত ধারানুসারে 
আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন | 

* ১৮৭২ খও ১১ আৎ ৫১৮ ধারা । 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট |] ( ১৪ ) [৩য় ভাগ। 

শ্রীত্ীমতী মহারাণী বঃ গৌরমোহন মেন ওগয়রহ--৬ পৃঃ। 

কার্য প্রণাল--ইষ্টাম্প আইনালুসারে কাঁলেক্টরের এলাকা । 

১৮৬২ খৃঃ ১০ আত ৫০* থা ২ অংশ মতে একখানি অকর্ম্বণ্য 

ইস্টাম্পের পরিবর্তে নুতন ইস্টাম্প পাওয়ার জন্য কালেইউরের নিকট 
এক দরখাস্ত কর। হয়! কালেক্টর সাহেব দেখিলেন প্রভারণ। উদ্দেশ্যে 
এঁ ইঞ্টাম্পকে জাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ৷ পরে দরখাস্তকারি- 
গণকে বিচারার্থে ফৌজদারী সোপর্দ করিলেন । 

ধার্ধ্য হইয়াছিল যে, উক্ত দলিল আদালতে কোন কার্ধ্যানুষ্ঠান 

সময়ে প্রমাণন্বরূপ দাখিল হয় নাই অতএব কালেক্উর ফৌজদারী 
কার্যযবিখির ১৬৯ ও ১৭১ % ধারানুসারে কার্য করিতে বাধ্য নহেন । 

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ নবাব সিংহ ওগয়রহ-_-৯ পৃষ্ঠ । 
(বিশেষ রেজিইরিযুভ্্ দলিল জাল করা--অভিযোগোর অন্থুমতি । 

১৮৬৬ খৃঃ ২০ আত ৫৩ ধারান্ুসারে এক ব্যক্তি একখানি বিশেষ 
রেজেউরিযুক্ত খত জারির জন্য ছোট আদালতের জজ সাহেবের 
সমীপে দরখাস্ত করিয়াছিল এবং রীতিমত তাহার উপর ডিক্রৌর 
হুকুম হুইয়াছিল ! পরে রেজিষ্টার উক্ত খত জাল জানিয়৷ ডিক্রৌ- 
দরের নামে ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি দিলেন ] তখন ছোট 
আদালতের জজ কেবলমাত্র একখান দরখাস্তের যুলে, অন্য কোন 
প্রমাণ ন! লইয়া অথব1 আর কোন তদন্ত না করিয়াই পূর্বোক্ত 
ভিক্রী রহিত করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭০ $ ধারণ অনুসারে 
ফেঁজদারী অভিযোগের অনুমতি প্রদান করিলেন | * 

ধার্ধয হইল যে তিনি ফেঁজদারী অভিযোগের অনুমতি দিতে 
পীরেন বটে কিন্তু ডিক্রী রহিত্ করিতে সক্ষম নহেন্ | 

সপ পপ রিরিিডি রানি তি রিয়ার তি তি উরি ইউনিটির 

ক ১৮৭৯ হাঃ ১ আং ৫৩ ধার! । শ ১৮৭২ খু ১০ আহ ৪৬৮ ধার1। 

7: ১৮৭২ খ.$ ১০ আহ ৪৭১ ধারা । $ ১৮৭২ খই ১০ আইন ৪৬৯ ধারা । 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট 1] (১৫) [৩য় ভাগ । 

শীশ্রীমতী মহারাণী বং গোলক সিংহ ওগয়রহ--১০ পুত | 
মিথ্যা সাক্ষ্য--ফেৌঁজদারী অভিযোগের অনুমতি | 

যে আদালতের সমীপে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া! হইয়াছে তিনি 

যে কোন সময়ে সাক্ষ্যদাভার বিকদ্ধে ফেণজদারী অভিযোগের 
অনুমতি দিতে পারেন, এমন কি আসামী দসেসন আদালতে 
সোপর্দের পরেও দিতে সক্ষম । 

গোপাল বর্ণওয়ার সংক্রাস্তে--১৩ পু । 
১৮৬১ খুঃ ২৫ আহ ৩১৮ * ধারা- দঃ বিঃ ১৮৮ ধারা- হুকুম অমান্য । 

এক পক্ষে ক, অপর পক্ষে খ ও তাহার প্রজাগণ-_এই উভয় 

পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩১৮ ধারা অন্ু- 

সারে বিরোধীয় সম্পত্তিভে ককে দখিলকার সাব্যস্ত করিয়া মাজিঞ্ডেট 
হুকুম প্রদান করেন । 

ধার্য্য হইল যে মাজিষ্রেটের সমীপে যে সকল ব্ক্তি প্রক্কত- 

প্রস্তাবে উপস্থিত ছিল উক্ত হুকুম কেবল তাহাদের উপরই প্রবল 

থাকিবে জুতরাৎ পরে যে সকল ব্যক্তি খর প্রজা হয় তাহারা উল্লিখিত 

হুকুম অমান্য করিলে ফৌজদারী মতে দওযেগ্য নহে । 

্রীমতী মহারাণী বঃ কাঁলীশঙ্কর সাঁণ্ডেল ওগয়রহ-_-১৪ পৃষ্ঠ 
দণবিধি ২২৪) ২২৫ ও ৩৫৩ ধারা সমস্রীকত দণ্ড | 

যেস্থলে বাস্তবিক একটীমাত্র অপরাধ করা হইয়াছে এবং যে 
কার্ধ্যগুলি একটী অভিযোগের শুল সেইগুলিই অপর একটী অভি- 
যোগেও আসমিী দোষী নিণঠীত হওয়ার মুল, এমত স্থলে প্রত্যেক 

অভিযোগের দণ্ড একত্রিত করিয়া সমস্টীক্ত দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না। 
অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ২২৪ ধারানুসারে পলায়ন, ২২৫ ধারান্ুসারে 

আইনমত কয়েদ হুইতে মুক্ত করা এবং ৩৫৩ থারানুসণরে যুক্ত করিবার 

* ১৮৭২, খংঃ ১০ আইন ৫৩০ ধার|। 



বেঙ্গল লরিপোর্ট |] (১৬) [৩য় ভাগ। 

কানে অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হুইয়! 
প্রাভ্যক অপরাধের জন্য পৃথক্ পৃথক দণ্ডাজ্ঞ। প্রাণ্তড হইয়াছিল ॥ 
ধার্য হইল যে আসামীগণ একী মাত্র কার্য করিয়াছিল এবং 
একটী মাত্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল তাহারা ২২৪ এবং 
২২৫ ধারানুসারে ক্রমান্বয়ে অপরাধী পণ্য হইয়] তদনুযায়ী দণ্ডাজ্ঞা 
প্রাপ্ত হওয়ার যোগ । 

বাঁকর হালসানা বঃ দীনবন্ধুবিশ্বান ওগয়রহ-_১৭ পৃঃ । 
অপকার--দঃ বিঃ ৪২৫ ধাঁঃ অন্যাষ্য ক্ষতি--সত্ত্বের প্রমাণ । 

বালী ও মহারাজপুরের জমিদারদিগের মধ্যে পরস্পর কোন 
জলকরের সত্ত্ব লইয়! বিরোধ হহইয়াছিল। বালীর জমিদার 

দেওয়ানী আদালতে উক্ত জলকরে আপন সত্ত্ব সাব্যন্ডে ডিক্রৌ 

প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এ মেোকদ্দমায় মহারাজপুরের জমিদার কোন পক্ষ 

ছিল না। মৎস্য আটকাইবার জন্য মহারাজপুরের লোকেরা এক 
বাশের আড় বাধিয়াছিল তাহা! বালীর জমিদারের চাকরগণ 
সরাইয়! ফেলে, একারণ এ সকল চাকর দণ্ডবিধি আইনের ৪২৫ ধারা 

মতে অপরাধী সাব্যস্ত হুইয়৷ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 

ধার্ধ্য হুইল যে, উক্ত অপরাধ নির্ণয় বাহাল থাকিতে পারে না, 

যেহেতু মহারাজপুরের জমিদারের] উক্ত জলকরে আইনত সত্ত্ববান 

থাকার কোন প্রমাণ দর্শাই নাই, এবং ইহাঁও দৃষ্ট হয় না যে 
প্রতিবাদ্িগণ (আপন মনিবের সত্তবের উপর আক্রমণ নিবারণ 

করিতেছে এইরূপ ) সরলভাবে বিশ্ববীস ব্যতীত অন্য কোন ভাবে কার্য 

করিয়াছে । 

স্ীপ্লীমতী মহ্রাণী ব বিশ্বনাথ পাল (আঁপেলাণ্ট)-__-২০ পৃষ্। 
পুর্বববর্তা বিচারের সাঁক্ষট _-কার্্য প্রণাঁলী |: 

যেস্থলে ( কোন পূর্ববর্তী বিচারে ) আসামী অনুপস্থিতে লাক্ষী- 
গণের ষে সাক্ষ্য লওয়। হুইয়াছিল তাহা উক্ত আসামীর বিচারকালে 



বেজল' ল রিপোর্ট |] [ ৯৭ ) [ওয় ভাগ । 

বার্থ ছইন চষে, উঃ কষার্থযারুষ্ঠান সণ এবং আসামীর 
পক্ষে অনিনটজাবক 1? দাঁরণ শীখটীকে গুনরদার রাডনিক পরীক্ষা কর! 
উচিত ভি, পকাৎ পুর্ন জোবাদবশী ফোঁকন্দমায় আঁছণ করা 
বাইতে পরিজ | কিন্ত এ কোরালবন্দী লাক্ষির ফাঙ্দেল যোগ হইবে 
না ভাঙ্গার সাক্ষর পৌষকতা করিবে ॥ 

পুনরির্িচায়ের দ্নাদেন্ধ হইয়াছিল ॥ 

জীত্রীমতী মঙ্গারাণী বঃ পুনাঁই ফতামা ওগরয়হ--২৫ পৃহ । 
লাগুক কুক হু --অপযাধ়জনক গরছত্য --জপামকত রখ । 

কতকগুলি সাগুত্িয়া সর্পাথাত ন্সায়োগ; করিতে পারে এইরপ 
নাশ করিয়া আনেক বাক্ষিকে আপন আপর শরীরে বিষধর 
বসার! দংকান করাইতে গ্ররত্তি জন্মায় 8 অর্প-দৎশনে তিল 
ব্ঠক্ির মৃত্যু ছাইয়ছিছে । 

ধার্য হ্হয়াছিল যে, যি উত্ত অপরাধ দওবিধির ৩০০ ধারার 
কষ অর্জিত কণার যগ্যে পড়ে নঠ তথাপি এ ধারার ২ ও ৩ 

জংশের মতে জানকতত হখ হইবে? 

কিনতু বধি বক্িভুক্ষ ব্যকিগাণ বাক্চবিক সর্পাখাত আরোগ্য 
কাকে পারে খইরপা পরল বিখাবে মৃত ব্যস্িখাপকে এত শক্কাট 
কার্থয স্বীকার করিতে প্রাবর্তিভ করিয়া খাকে তাহা হুইলে ভ্ঞানক্কুত 
বাখের তুল্য নহে অপরাধ নয়হত্য অপরাধ গখয হইবে | 

উীদতী মহায়াশী বঃ স্বাসটহুল কাহার-_২৩ পৃঃ | 
রর জে ধ-নহাগা ৪১১৪ শনি আাব-ঞাশলাশিক অন্তর লংগ্রছ--জ্ঞানকৃত বধের 

সুল্য কে অপায়াবজনক্ষ সরহতন! । 

, ধনুর বঃক্চির জী জলপূর্বকাক স্্ড বঃক্ির স্ছে নীভ কইক্সা- 
সিল: স্তখ্যজি চিতল! ব্যবসায়ী, মে ধশিক্ান্থিল যে কোন মত্ত 

গ 



বেক রিপোর্ট ।] (১৮) 1 এর ভাগ! 

পিদ্ধির জনা ভিত জী উপাধিতে ধা শায়োজনীয়। অভিনুত 
হ্যাক্ি এফ ভলায়ার প্রহণ কিরিয়ী ছাদের । উপর হইতে বাস্তবিক 
স্বীয় জীর সন্টীন্্ব ন্ট ক্ষরিতেছে দেখিয়া উপর হইতে লগ ডাকি 

করিয়া? গঁয়োযী খা! ইত ঘ্যাকষির শরীরের আদেক ক্দনে আয়াত 

করে & আধাতে পর্ধিশেশৈ ভাঙ্গার তু হার £ 
৬, হইল যে জ্ঞীনক্কভ বর্ষের আপয়াধ পাখ্যস্ত হইতে পাটের 

; জ্বীনককত ধধের তুলা সনে এন নন্নাছত্যা হইয়াছে । 

ভ্ীঞীমতী মহ্ারাণী ধহ্রাযান-১৬ পৃ 
লেসন জাজের কষা ন্যিখা। লাশ বা সিধি ১৯৬ ৯১৯৪ বারা । 

মাজিষ্্রেটের সঙ্গক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য সেসন 

জজ ফোঁজদারদ সোপর্দ করিতে পারেন না 7 কিন্তু তাহার নিজ 
আদালতে মিথ্যা সাক্ষট দিলে ফোজদ্ধযীশ সেবপন্দী ক্ধিতে পায়েল । 
জ্ঞানকৃ্ড বধের উআপরাথে কোন অথসামীর বিচারকালে এক পার্ট 
শপথ করিয়। সেসন আদালতের সমক্ষে বলে যে আন্ায এক ব্যক্তি 

উক্ত: জ্ঞানকৃত ধখ করিয়াছে । কিন্তু পূর্বে মাজিউ্টিটের সমক্ষে সে 
বলিয়াছিল যে অভিযুক্ত ব্/ক্তিই বধ করিয়াছে ॥ যাহা মাজিক্টেটের 

লমক্ষে বলিয়াছিল ভাহাই বাস্তবিক ঘট । 
থার্যয গইরস্ছিল যে উত্ত সাক্ষী দঃ বিঃ--১৯৬ খাযার খআপরাথ 

করিয়াছে, ১৪৪ ধরণীর পরী করে নাই; যেহেতু সে জালিত্ড না 
যে তাহাতে অপর ব্যপ্ডি জানক্কবধের অপরাধের হও পাইযে ৃ 

শীত্রীমৃতী মহারাণী বং মতি খোয়া-০৬ পৃ 
জুভিসয়েল কমিসানরের ফোজদরিী সোপর্দ কররি গামতা-_মিখ্যা সাক্ষ্য । 

জুভিপিয়েল কমিসবন্ধ ফৌজদারী কার্ধযবিদ্ির ১৭২ থারাইুসাযে 
কৌন ব্যক্তিকে কাখসি্টান্ট কম্িস্যনক্টের সমক্ষে' খিগ্বাণ' সাক্ষ্য ভদা- 
ণের জন্য ফৌজদারী সোপ করিতে শারেক লী 1 



বেঙ্গল পরিপোর্ট |]. (১৯৮) [৩য় ভাগ। 

কোন কেরাপী স্ুভিসিয়েল কমিলায়য়ের সথক্ষে এই নর্শে সাক্ষ্য 
দেয়,” অকখণ দলিজ বাছা সাক্টীকে ছুট কাল হক ভাঙা আসি- 
ন্ট কমিস্যনরের পমক্ষে গৃহ জোবাদবদনি খে উদ্থী পরিতং 
প্রতিজ্ঞা করবইয়। নিয়ামত পে ওয়া হইছে এবং উচ্চাতে 
'আসিকটান্ট ফমিল্যনর লাহেখের শ্বাক্ধার সী হইতেছে 1” কে্সা- 
শীর উল্লিখিত লাক্ষ্য 'আভিযুদ্ধ ব্য" যে যথারীতি ভোবখনখন্দী 
দিয়াছে তাহার যথেক শীযাণ সঙ্গে 

নিগার 

জীজীমতী মহারাণী বং গজরাজ ওগয়রই--৪৩পুহ। 
দলিল -স্শ্রুমাশ । 

ক্মতিযুক্ধ ব্যক্তি কোন বিশেষ তারিখে পাটনায় ছিল তাছার 
প্রমাণ স্বরূপ এক দলিল দাখিল কর! হয় । এ দলিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি 

সত্য পাঠ লিখিয়াছে এইরপ কথিভ হয়। কিন্তু এ দলিল 

অভিযুক্ত ব্যক্তির যে স্বাক্ষরিত তাহা প্রম্লানীকতত হয় নাই। ধার্য 
হইয়াছিল যে উক্ত দলিল প্রযাপশ্বরূপ গ্রাহ্য নহে? 

আমিরদ্বী ওগয়রহ সংক্রান্তে_-৪৫ পৃঃ । 
দঃ রি ৯৬ ধ12'ফ়ৌজদারী কার্দযাবধিক৬ ২ খারা । 

কৌন মাজিফ্টেট, গোমেবাদির অধিকারিগণ এ সকল জন্ভর 
উচিত অত সতর্কতা লইবে, দ্বকুম অন্যথ1 কিম্বা অমান্য করিলে 

খআযইনমতে ও পাইবে---এইরূপে এক হুকুম প্রচার করিয়া ভাহ্ণ- 
দিগকে দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা? মতে দণ্ড গুদান করেন 1 

ধার্ধা হইল ঘে ফোঁজদণরীশ কার্যযবিধির ৬২ ধারখলুসাঁরে মাজিষ্টেট 

এমত হুকুম শ্রার্দীন কারিত্ডে পারেন না। উক্ত ধারানুসাবে যে ষে হুকুম 
দেওয়া খাইতে পায়ে তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কোন বিশেষ 
কীর্যেঃর জন্য হইছে, শুভর মাজিজ্টেটের & আজ্ঞ। আইনসঙ্গত 
নঙ্ছে £ জখুর দঃ ধিঃ ১৮৮ থারাসুসায়ে খে গেষ সাব্যস্ত হইয়াছে 

তাহা আইনবিকদ্ধ । 



বেঙ্গল ল রিপোট |] ( ২, ) ৩য় ভাগ। 

জজীঘভী মছথারাশী বঃ জান অল্মধষ্-৪৭ পৃঃ 
শি সাগগ-্নকাতি মক -২/৮৬ ছ,) হয় স্বাইর ১৬৩ জ বাসা । 

কোন মুশ্দেফ এক ' লাক্ষিকে দওকিথির ১৯৩ খারা যে মিথ 
সাক্ষ্যগ্রদ'নের অভিযোগে বর্ষ ভছত্ত করার অন্য মাজিস্টেটের 
নিক প্রেরণ করেন ; যা্জিফ্টেটে তদত্ত, ন! করিয়া মুখ্দেফের নিকট 
মোকন্ধনা ফেরত পাঠান ) সুখ্েফ ্দবশেষে আসামীর লেলনে 
সোপর্দ করেন । থার্যা হইয়াছিল যে যদিও খুন্সেফ ফৌজদারী 

কার্ধযবিথির ১৭৩ ধারা আন্ুসারে আসামীকে যাজিফ্বটের সমীপে 
দিথ্য! সাক্ষাগুদাপ কাপন্বাথে আগ্রথ তদন্তের অন্য না পাঠাইয়। স্বয়ং 
তাহাকে লেসনে লোপর্ধ করিতে পায়েল, ভপ্ধাপি মাজিক্টেট ভদস্ত 
স্বয়ৎ সম্পুর্ণ না করিয়া অনিয়মিতরূপে কার্ধয কক্সিক্লাছেন । মোকদদম! 
যাজিষ্ট্ব্টের সমীপে ফেরত যায় । 

নয়নহখ মেহতর সংক্রান্তে-”৪৯ পৃ । 
দ$ বিঃ ১৬ প৪ খারা নিঙ্নে কারাবাল । 

কোন ধ্যক্তি যত দিন কায়াবস করিবে ভাঙার সমক্ক কাল শিশ্ন ব- 

চ্ছিম্নরূপে নির্ছনে বান করিবার জন্য ভাঙাকে দণ্ডাজঞা।! দেওয়া 

উচিভ নহে] দঃ বিঃ 88 ধারা মতে নিভর্্ন কারাবাস কিছু দিন 

অস্তর অন্তর হুওয়। উচিত । 

রুষ্ণানন্দ ভউাচার্য্য সংক্রান্তে--৫০ পৃঃ | 
দণ্ডাজা বিলত্ঘ কর। । 

যে সময় দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত ছয় তাহার কিছু ধিন পার এই দওভোগ 

'আারস্ত হইবে, এই রূপ আদেশের আইনসঙ্গ'ত কারণ না থাকিলে, থে 

ভারিখে দণ্ডাজ্ঞ! দেওয়। ছয় সেই তারিখ ছইতেই কারাদণ্ড বসার 

₹% ১৮৭ হত ১৭ আঃ 6৭9 ধা! ( 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট |] € ২১ ) [ ৩য় ভাগ । 

হওয়া উচিড। ফৌজদারী কষার্ধযবিথি 18%১% ৪৭ ও ৪৮$ 
ধায়ার যে সকল স্থব্ের উল্লেখ ব্সণছ্ে ভক্তি গন্য ক্ঘলে যাজিষ্টেট 
দিজ প্রদত দ্ডাজ্ঞ1! কোন বিষ্যৎ তাকিখ হইতে আন্স্ত হইবে 
এরূপ আদেশ করিতে ক্মক্ষম, এবং ফোঁধখরী কার্মহিথির ৪২১৪ 
ধার লিখিত চ্ছল ভি জুন যে কা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত 
হৃওয়। উদিত এমত আজ্ঞা] স্থগিত রাখা বাইতে পারে না । 

ছলালী বেওয়া বঃ ভূবন সাঁহা--৫৩ পৃঃ। 
ফেজদারী কাঁঃ বিঃ ৬৬, ১৮৭ খাঃ- সাক্ষ) লিপিবদ না করিস নালিশ ডিস মিস. 
আপন আ্রীভাকে অন্যায় মতে কয়েদ রাখা বলিয়া ক খর বিকদ্ধে 

অভিযোগ করে । যাজিষ্টে,টের সমক্ষে দরখাত্ত করার পুর্ববে পোলিশ 
তদস্ত করিয়া মোকদ্ধম! মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে । মাজিষ্টেট 
ফেঠজদারী কার্ধ্যবিধি ৬৬ ধারানুসারে বাদির এজাহার লা লইয়া 
পোলিসের কাগজ তলব দিয় উত্ত আইনের ১৮০ ধার] অনুসারে 

মোকদ্দম! ডিস্মিস্, করেন । ধার্য হইল যে মাজিষ্ট্্টের কার্য 
'আইনবিকন্ধ;ঃ ১৮ খারানুসারে নালিশ ভিস্মিস,. করার পুর্বে 
বাদির পরীক্ষ। লিপিবদ্ধ কর। কর্তবা ছিল! 

শ্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ দয়াল বাউরী-_৫৫ পৃঃ । 
মহ বঃ ৫১১ ও ৪৩৬ বারা--আপরাধের ভদ্যোগ | 

জর্িস গ্রেতার খার্ধট করিলেন২-বখন কোন গ্রেমে "অনেক 
থার কাপড়ের গোলার ভিভর জ্বলস্ত একখণগ্ড কয়লাধার গৃঁহদা 

কার্য খটিয়াছিল ও আলপামী এক দিন সন্ধ্যাকালে এরপ জ্বলস্ত 
কয়লা পহ্ছিত কাপড়ের গোলা ধুতির খধ্যে লুকাইক্সা লইয়া যাইতে 

ক ১৮৭ ই খই ১, কলহ ৩১৪ খারা । + ১৮৭২ খুঃ ১৬ আঃ ৩১৬ খারা । 
$ ১৮৭২ খু ১৬ আঃ ৩১৭ খারা। 3 ৯৮৭২ গুহ ৯০ আও ২৮১ ধারা । 

| ১৮৭৯ 5৪৭ বগা? ১৪৪? ১৪৬, ১৪৭ ধারা দেখ । 



বেঙ্গল ল গ্রিপোর্ট |] ( ২২ ) [ ৩য় ভাগ! 

ছুষ্ট হইয়াছিল, ভখন ঘঃ বি ৫৯১ ছারারুলায়ে 'সাসামী, আগ্রা! 

আপকারের উদ্যোগ অপরাধে আপয়াধী হইল্লাছে। কেছি ব্যক্তি 
আপ্মির ছারা অপকার কয়র যন্ত্র পক্ষে করিয়া লইয়া ইতস্যভঃ 

গযনাথমন করিতেছে দুষ্ট হইলেই এ ব্যক্তি যে অপকার করিবার 
বনশ্ছ করিয়াছে এ্রবৎ ভারা পম্পাদন করিবার জন্য ক্মগ্রসর হইয়াছে 
এইন্াপ অনুমান করায় খঘেউ কারণ হইয়াছে; উদ্যোগ সাধ্যস্ত 
করিতে উল্লিখিত কাধ্যগুপি প্রচুর হুইয়াছে । 

জবস মিত্র ধার্য করিলেন যে অশ্মিষয় গোলা লৎয়া ইতস্ততঃ 
গামনাগদল কারিলেই দঃ হিং ৫১১ ও ৪৩৬ খারার অপরাধ সাব্যস্ত 

ইইতে পারে না; এই সকল কার্ধাঘার1! মগ্ুষোর বাসযোগা কোন গৃহ 
ধাছ কমিবার যনস্ করিয়াছে নিসন্দেহরূপে এম সির্ধাস্ত কর! যায় 

নাঃ দণ্ডবিথির ৫১১ ধার] অনুসারে অর্পরাধ শীধ্যস্ত করিতে হইলে 
'খভিযুক্ত ব্যক্তি ফোন অপরাধ সপ্পাদন উদ্দেশ্যে কোন গ্রকাশ্য কর্ণ 
করিয়াছে ইছা প্রমাণ কর্রিলেই যথেষউ হইবে নাঃ এ প্রকাশ্য 
কার্থ্য অপরাধ করায় উদ্ধোগে সম্পাদিত হওয়া ইহাও প্রয়াণ 

করিতে হইবে । 

স্রীপ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ রাধুজানা ওগয়রহ-_৫৯ পৃহ | 
১৮৬১ খবঃ ২৫ আহ ২৯৭ ৩৬ ৩৬ ধারা ।-আলামীর পরীক্গণা"খাজি্রেট 

কর্তৃক প্রাক্ষর-_পালি জোনানবন্দশ জন্য বিচার মুলতবী রাখা । * 

ক্ষোন ভেপুণটী ফাজিস্রেট ডাকাঈন্ডি াভিযোগে আলসামীগণকে 
বিচারার্থে লেসমে মোপর্থ করেন ॥ কয়েক জন আসামী ভেপুতী 
ছাতজিঞ্্রুটের সমক্ষে ক্মপরধধ স্বীকার করিয়াছিল কিছু ভেপুটী 
শাজিঞ্রেট আলামীর, পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করেন নাই অথবা উহু? 
ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৫ খারালুসারে শ্বাক্ষরিড করেন নাই] 

* ১৮৭২ ১১৯ তং ৩৪৬ধারা। 1১৮৭২ ১০ জা ২৪৮ শ্বায়া। 
পু ১৮৭৯ খঃ ১০ আছ ৩৫১ ধারা 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট |] (; ২৩) [ ৩য় ভাগ । 

সেসন জজ ডেপুলি মাজিষ্রেটি আসামীর যে পরীক্ষা করিয়াছেন 
ভা প্রমাণ ব্ররূপ গ্রাহ্া করিতে ভাহিঙগেন না এবং বিচার মুলভবী 
রখিয়। ডেপুটি মাজি্্রেটকে সমন দ্বার আনাইয়! এ স্ষস্ধে উহার 
সাক্ষ্য লইতে অস্বীকার করিলেন । 

ধার্য হইয়ছিল যে, প্রথমতঃ আসামীগণখের পর্ণ গুমাণ স্বরূপ 
গ্রাহ্য নহে, ঘ্বিভীয়ভঃ বিচার ঘুলভবি রাখা কিস্বা ৫কান সাক্ষিকে 
পাক্ষ্য দিবার জন্য ভলব দেওয়া জজের সম্পুর্ণ ম্বেচ্ছাধীন, হাই- 
কোর্ট সংশোধনের আদালভ স্বরূপে উহ্থাতে হস্তক্ষেপ কিন্বা! বিচা- 
রের আদেশ করিতে পারেন না! 

ীপ্রীমতী মহারাণী বঃ তুলশী দোশাঁদ__৬৬ পৃষঃ। 
পাছাপরাধির লাক্ষা । 

কেবলমাত্র সহপরাধির সাঁক্ষ্যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ 
সাব্যস্ত হইতে পারে না । ্ 

কাশীকিশোর রায় চৌধুরী বঃ তারিণী শঙ্কর লাহিড়ি-_-৭৬ পু 
১৮৬১ খু ২ আছিন ৩১৮ * ধার! _ মাজিট্রেটের ক্ষমভা--শীভ্িভজের সম্ভাবনা । 

কোন দখল সম্পকীয় বিবাদে শাস্তিতঙ্কের সন্তাবনা আছে, 
মাজিখ্রেট যে হেতুবাদে এইরূপ বিশ্বাস করেন ভাহা! বর্ণনা করিয়া 
একটী' কার্ধযানুষটন পিপিবদ্ধ ন? করণ'পর্য্যস্ত ১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের 
৩১৮ ধারাহুসারে দখলের বিচার করিতে পারেন না। 

৭ ৯১৮৭২ খু ১৬ আঃ ৫৩ ধারা। 



(২৪) 

বেঙ্গল ল রিপোর্ট চদ্ুর্থ ভাখ 

কৌজন্ণরী আপাজ ! 

স্ীক্রীমতী মহারাণী বঃ কৌলা--৪ পৃঠ। 
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান -লাক্ধর পরম্পর বিরোধি উত্তি । 

মাজিঙেট ও লেসন আদালছের সমক্ষে পরস্পর বিরোধী উক্তি 
করার যিখ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অভিযোগ হইলে ধার্য হইয়াছিল যে, 
মিথ্যা সরক্ষ্যের অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে এক আদালতের 

সমক্ষে যে উক্তি করিয়াছে তাহা অপর 'আদালডের সমক্ষে 
কভ বিপরীত উক্তির 'অসভাতভার প্রমাণ নকে। আরও থধার্ধ 

হইয়াছিল যে জ্জুরী কিন্বা জের এমভ অনুমান করার অধিকার 
নখই যে উভয় উক্তির সহ্ছিভ-লংক্গত কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে 

পারিভ না । 

শ্রীঞ্রীমতী মহারাণী বঃ উদয় পাটনায়েক, ক্ষেত্র গৈতাল 
ওবিপ্র গেতাল-_-€ পৃ | 

১৮৬৪ খঃ--৬ আইনের ৪ ধারা--বেআঘাক্ত -_ দ্বিতীয়বার দোখ দিণর । 

১৮৬৪ খৃ১৬ আইনের ৪ ধারা যক্ষে প্রথষ একবার দোষী 

সাব্যস্ত হ্ইয়! কারাবাস ভোগ করার পর দ্বিতীয়বার দোষী সাব্যছা 
হইলে বেত্রাধাত দণ্ড দেওয়া! উচিত | 

শ্রীপ্রীমতী মছারাণী বহ একসাচিন সেখ--৬ পৃঃ ॥ 
জানরুতবধ--অপরাধজনক নরহতা--গুয়ুতর ও ঘআকব্মিক জোধ। 

যখন কেছ গুকভর ও আ'কস্যিক ক্রোধের স্বর! আত্মিসত্বরণপন্ডিং 
রহিত হুইস্সা কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে খন জ্ঞানকত বধের 
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তুল্য দছে অপরাসাজনক, রহ! হুয় [কিন্ত 'যক্ছি প্রাথঝ যনোবেগের 
নিবৃত্ত হইয়া স্থিন্ন হুওয়াঁর সময় ছুইয়! থাকে তাহা? উনি জ্ঞান 
কৃত বখ শশ্য হুইবে সু 

শ্রীমতী মহারানী বঃ খাদেম সেখ--৭ পুই | 
অপরাধের সঙ্থায়তা অপন্নাধ ঘটনার লৎবাদ শা দেওয়া? 1? 

৯৮৬ খৃ-৪ আইন ১০৭, ২০৯ ৩৮২ খারা. 

অপরাধ ঘটনার সংবাদ দিতে ক্রুী করিলে ষদি এ ভ্রেটির দ্বার! 
আইনঘটিভ কোন কর্তব্য ভঙ্গ না হয় তাহা! হইলে দঃবিথির ১০৭ 
ধারানুসারে উক্ত ক্রটি অপরখধের সহায়তা বলিয়া গণ্য হইতে 
পায়ে না। 

পরিশিই 1 

মহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্রাস্তে 

রীস্ীমতী মহাঁরাণী বঃ পুর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওগয়রহ 
ভ্ীমনী মহারাণী বঃ কালীসরকার ওগয়রহ-_-১ পৃ । 

১৮৬১ খুঃ ২৫ আইন--৬৬ ৬৮১ ৬১ ১৮৮% ২৬৭ ২২২) ইহ 3? ৩৬৭ ৩৮৬ ধারা” 

|. ছঅভ্িমুত্তঃ ব্যতিৎ ও সাঁশিগকে ধৃতকরশ ও অবক্ুদ্ধকরণ। 

 শায়ৰি ও গুপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে. সংবাদ পাইক্সা যে বিশ্বাস 
জন্মে ফৌজদারী কার্ধযবিধির ৬৮ ধারার লিখিত জ্ঞানশব্দ ছার? 
এমত বিশ্বাসকে বুষায় না । ৬৮ ধারানুসারে ওয়ারেন্ট যাহণকে ৭৬. 
ধারায় বর্ণিভ ত্ওারী ওয়ারেপ্ট বলা যায় উক্ত ওয়ারেন্ট কেবল 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যাজিস্ট্টের লমীপো হুঠজির করিবার: উদ্দেশে 
বাছির হয়; উহ সেঁসনে সোপর্দ করায় ওয়ারেন্ট নহে! উক্ত ওয়ী- 
রেস্টের বলে মাজিক্রেটের, সমক্ষে আলাধীকে হাজির করিতে যে 

ক ১৮ন*, খঃ ১৬. কষা ৯৪৪, ১৪২, ১৫৯১ ৩৫২? ৩৬২, ৩৪৪, টা ৩৫১১ ২৬১ 
ও ২৮৭, ধারা কমান্বসে | 

শব 
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পরিমাপ সময়ের আবশাক ততোধিক সময় আবকন্ কাথা যাইতে 

পরে না? তর্ক কাল আবকন্ধ রাখিতে হইলে আসাষীর সমক্ষে 

শপথ কিনব! ধর্্মত প্রতিজ্ঞা করাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণপুর্ববক আলামীকে 
কোন অপরাধের অভিযোগ দিয্সা! ২২২ ধারানুলায়ে ওয়ারেন্ট 
বাহির করিতে হুইবে । 

যখন কোন দাক্ষিকে ধ্ভ করিয়া না 'আনিলে সাক্ষ্য দিবে না 

এইরূপ বিশ্বাসের বিশিষ্$ কারণ থাকে, কেবল ভখনই মাজিএ্রেট 
১৯৮৮ খাব্লাহ্ুসারে উক্ত সাক্ষিকে খতকরণ জন্য ওয়ায়েন্ট বাহির 
করিতে পারেন? উল্লিখিভ ধারায় মাজিষটেটিকে সাক্ষী সেসনে 
সোপর্দ করার আথিকার দেয় নাই। 

২২৭ খারানুসারে যে সকল সাফাই সাক্ষির তালিকা দিয়াছে 
যদি এ সকল সাক্ষিকে আদামী মাজি্রেটের সমীপে পরীক্ষা না 
করিয়া! সেনন আদালতে করিতে হচ্ছা করে, ভাঙা! হইলে যাজিফ্টেট 
২০৭ থারখক্রেমে উক্ত সংক্ষিগণকে লব দিয়! তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ 

করিতে ক্ষমবান নহেন ; কিন্তু ২২৮ ধারার বিধান মতে সেলন আদালতে 
হাছিির হইবার জন্য এ সকল সাক্ষির প্রতি সমন দিতে তাখ্য । 

গোলাম আরফিন ওগয়রহ সংক্রান্তে--৪৭ পৃঃ | 
বেআইনী জনতার ব্যভি--দওবিষির ১৪৯ যাঁরা । 

মৃত ব্যক্তির ষাতাকে হরণ কল্পাই কোন বে-জইলী জানতার 
সাধারণ উদ্দেশ, উহা! সাধন পক্ষে জনতার এক ঘাক্তি মৃতের 

প্ীণবধ করে / ধার্য হুইল যে প্রাণবধ কালে মাহার। যাহা? 
বে-আইনী জনভাতুক্ত ছিল সকলেই তাহায় প্রীণখবধ আঙারাধের 
দোষী গণ্য হইবে! 

জ্ীীযতী মহুরিণী বঃ গণালু মগণলু ওগয়য়হৃ---€৫০ পৃঃ $ 
মৃত লাক্ষির জোঁবামবন্দশ । 

মৃড সাক্ষীর জোবানবন্দী ব্যবহার কালে গুতিপক্ষ ভাহাক্ সৃতুযু 
স্বীকার লা করিলে এবং জোঁবানবন্দী ব্যবহ্থারে আপন্তি করিলে 
প্রথমতঃ এ পাক্ষির মৃত্যু সপ্রমাণ করিতে হইবে 1 
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জীপ্রীমতী মহারানী বঃ যহ্ষাচজ্দ্র চক্রবর্ভী--৭৭ পৃই 
আপামর লাক্ষী--১৮৬৯ খই ২৫ আঁ ২৬৫ * ধারা । 

ফেঠজদারী কার্ধবিধিয় ১৫ 1 অধ্যায় যধ্ছে বিচারকালে মানি 
ডেট আদামীর লাক্ষি পরীক্ষা করিতে অন্বীকার করিয়া তাহাকে 
দোষী সাব্যস্ত করেন এমভ স্থলে উক্ত দোষ নির্ণয় রহিত হইয়াছিল । 

ভ্ীপ্রীমতী মহারাঁণী বং গোবর্ধন ভূঁইয়া--১০১ পৃঃ । 
আত্মরক্ষা আঅধিকার-দগবিধির ৯৭, ৯৯ ও ৯০২ ধারা-আলামী দোষ স্বীকার 

করায় পর অভিযোগ পত্রের পরিবর্তন । 

দণ্ডবিধির ৯৭ ধারায় বর্ণিত আত্মরক্ষার অধিকার ৯৯ ধারায় 

ঘর্পণিভ নিষেধ ঘ্বার! সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ মভুষ্যদেক্থের অপরাধের 
বিকদ্ধে কেবল গিজ 'সথবা অপার কোন ব্যকি শরীররক্ষার জন্য 

উক্ত অধিকার চলিবেক। ১০২ ধার! যভে যখন অপরাখের উদ্যোগ 
কিবা! ভিয় প্রদর্শন হেতু শরীরের প্রতি কোন অনি আশঙ্কার 
উপযুস্ত কারণ উপস্থিত হয়, ভখন হুইতে আত্মরক্ষার অধিকার 
আগ্গ্ত হইবে; আর ৯৯ ধারার ৪র্থ অংশ দ্বারা আত্মরক্ার জন্য 

থে পরিমাণ আঅপকার করা আবশ্যক ভাঙার অধিক আত্মরক্ষার 

আধিক'র ক্রেমে কর যাইতে পাকে না। 

অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথম লিপিবদ্ধ অভিযোগ পত্রের অপরাধ 

স্বীকার করি সেসন জজ প্রমাণ দৃষ্টে তাহার পরিবর্তন করিতে 
পায়েদ না! জ্বানককভ বধের অভিযোগে আসামী দোষ স্বীকার 

করিয়াছিল 3 মাকদমাঁর অবস্থা দৃষ্টে উক্ত অভিযোগ জ্ঞানকত 
বথের দ্কুল্য নছে অপরাধযুক্ত নরহুত্যা অভিযোগে পরিবর্তিত 

করেন | ধার্য হইল যে সেসন জজের কার্ধয আইনবিকন্ধ ॥ 

১১৮৭২ ধু ১৩ আঃ ২০৬ ধারা । ++ ৯৬ অধ্যায় লেমনের মোকদমা)। 



( ২৮ ) 

বেঙ্গল ল রিপোর্ট পঞ্চম ভাগ । 

ফৌজদারী আপীল। 
সপ 

শ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ চক্রশেখর রাঁয়--১০০ পুঃ। 
আদালত অবজ্ঞা । 

নিষ্ শ্রেণীর মাজিষ্টেটি আপন আদালতের বিরূদ্ধে কেছ দণ্ড- 
বিধির ১৭৪ ধারার অপরাধ করিলে স্বয়ং বিচার করিতে পারি 

যেন না! যদি তিনি মোঁকদদম1 ভদস্তযোগায বিবেচনা করেপ ভতবেষে 

মাজিষ্টেট উহা! বিচার করিতে কিন্বা সেসনে সোপর্দ কন্িতে 
পারেন ভীহার নিকট মোকদদম| পাঠাইয়। দিবেন £ 

প্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়---১৩১ পৃঃ | 
১৮৬১ খ. ৪২৫ আইন ৬২ * ধারা অনিষ্টজনক বস্তর অপসারণ | 

এক পক্ষ এজাহার করে (পুলিস রিপোর্ট ভাহার সমর্থন করে ) 
যে কতকগুলি রৃক্ষে সাধারণের অনিষ্ট করিতেছে । মাজিষ্রেট এনকল 
বৃক্ষ কাটিবার একতরফা অনুমতি দিতে পারেন না 

শরীপ্রীমতী মহারাণী বঃ স্থরেন্দ্রনাথ রায় ওগয়রহ--২৭৪ পৃঃ? 
মাজিউ্রেট-_ধৃত করণ-_ওয়ারেপ্ট-_নালিশ ফেরত পাঁঠান--লোপর্দ কণ- 

জামিন ১৮৬১ খু& ২৫ আইনের ৬৮ 1 ও ৭৭ গুধারা। 

যেস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্ি স্বয্পং রীতিমত নালিশ করিতে অগ্র- 

সর না হয় কেবল এরূপ স্থলে কার্য্যবিধির ৬৮ ধারা খাঁটিবেক | 
সাপ 

ক ১৮৭২ খ.১১০ আঃ ৫১৮ ধারা । 
ৃঁ ১৮৭৯ খু ১৬ আঁ ১৪২ ধারা । ১৮৭১ খ 2১৯ আ১১৯% ধারা । 

১৬ 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট 1] 10 ২৯০) 1 ৫মভাগও 

উক্ত ধারায় উদ্দেশ এই যে বঞ্চিত ক্াতিএন্ড ব্যক্তি স্বয়ং অভিযোগ 
জানাইভে অনিচ্ছুক কিন্ত অসমর্থ হয়, তথাপি: মাজিস্টি যাহাতে 
সদৃবিচার রক্ষিত হয় তত্প্রস্ভি যত্ত..করিভে পারিবেন? এরূপ 
অবস্থাত্তেও একটী অপরাধ যে ঘটিয়াছে .এমভ জ্ঞান থাকা, ও এ 
জ্বান নিজের প্রাভ্যক্ষ কিম্বা আইন সম্বন্ধীয় প্রমাণ ঘটিত হওয়া 
'আবশ্থার, ভাহা। হইলেই মাঁজিত্রেটের ধৃত করিবার অধিকার জন্মিবে | 
'মাভি্টের ওয়ারেন্ট বাহির করণর অধিকার, হুওয়ণর পক্ষে বাস্তবিক 

রীতিমত অভিযোগ অথব! "পথ পূর্বক এজাহার আবিশ্যক, তাহার 
স্যুন কোন প্রকার উক্তি কি পুলিস রিপোর্ট আইনত প্রচুর নহে । 

যেন্থুলে উপযুক্ত পুলিস কর্ম্মগারির সাহায্য পাওয়া না যায় 
অঞ্চচ নিভাস্ত প্রয়েজনীয় কার্য এমভ স্থল ব্যতীত আর কোন 

সময়ে ফৌজদারী কার্য্যবিখির ৭৭ ধার] অনুসারে সরকার লোক 
(ভিন্ন অপর লেখকের প্রতি ওয়ারেপ্ট জারির ভার অর্পণ . কর! উচিত 

নহে। ধৃত করণের ওয়ারেন্টের শক্তি আসামী, মাজি্ে, টের সমীপে 
আনীত হওয়া মাত্র শেষ হইবে, এব উপযুক্ত কারণ ব্যতীত আসা- 

মীকে আইনসঙ্গভ রূপে জেলে কি্বা হাজভে দেওয়া! যাইতে 
পারে না; আর যেস্ছথলে প্রমাণ নাই সেখানে কোন প্রকার কারণও 
থাকিতে পারে না। এই মোকদ্দমায় মাজিষ্টেট যদিও প্রমাণ লিপি- 
বদ্ধ করার পুর্বে আইনবিকদ্ধ কার্য করিয়াছেন এবং মে!কদামার 
কোন কোন অবস্থায় সৃদ্িবেচনার '্অভাঁব দেখাইয়াছেন তথাপি 

হাইকোর্ট আদামীগ্রণকে সাফাই দাখিল করিবার জন্য মাঁজিখ্রেট 
যে আজ্ঞ৷ দিয়াছেন ভাহু। রহিভ করিতে অস্বীকার করিলেন, যেহেতু 
এ আদেশ এক্টী উপযুক্ত কর্মচারী বিচারকালে লিপিবদ্ধ প্রমাণ 
যূলে প্রকাঁশ করিয়াছেন। | 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট ।] (৩০) [৫ম ভাগ। 

পরিশিষ্ট । 
আপন 

নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরখাস্তে--৪৫ পৃ | 
১৮৬১ খাব আইন ৩৬ * ধাঁর। মাজিউ্ট কর্তৃক দি্গজেনী দাজি উটের 

নিকট হইতে দোকদাঘা উঠাইগা লওয়]। 

উপযুত্ত' কারণ না খাকিলে এবং যে সকল কারণ গ্মাছে তাহা 
লিপিবদ্ধ না করিয়া কোন মাজিঙেট নিদ্ষত্রেনীয় মাজিউ্রেটের 
সেরেস্ত! হইতে মোকদ্দম। উঠাইয়া লইবেল না! 

শীত্বীমতী মহারাণী বঃ রায় লক্ষমীপৎ্থ সিংহ--৮৯ পু । 
১৮৬১ খুঃ ২৫ আইন ৬৯* ধারা--নিষেধক্ৃচক আজ্ঞ11 

ফৌজদারী কার্যযবিথির ৬২ ধারানুসারে মাজিঙ্েটি নিষেধসুচক 
আজ্ঞা! প্রচারের পুর্বে কেল এরূপ আজ্ঞা প্রচার হইবে না! তাহার 

কারণ দর্শাইবার আদেশ দিতে বাধ্য ! 

রামঘয়াল সিংহ সংক্রান্তে--৮৯ পৃঠ। 
১৮৬৫ খই ২০ আঁ ৩৪ খাহ--লা্টিফিকেট না লইয়া রেতিনিউ আদালতে 

মোজারের কার্য করার জন্য অপরাধ । 

উক্ত থারানুমারে মাজিফেট কর্তৃক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা আইন- 

বিকদ্ধ । উল্লিখিত অপরাধ রেভিনিউ আদালতের বিচার্যয । 

১৬৮৭২ খ$১৬ আঃ ৪৭ ধারা। 



(৩5) 

বেঙ্গল ল রিপোর্ট ষষ্ঠ ভাগ। 

কুলবেঞ্চ ॥ 

রঃ স্পা 

শ্রপ্রীমতী মহারাঁণী বঃ আববাস আলী চৌধুরী--৭৪ পৃই। 
১৮৬১ খু ঃ ২৫ আইন ৬২* ও ৪০৪ শধারা। 

৬২ ধার! মভ মাজিষ্টেট যে নিষেধনচক আজ্ঞা প্রদান করেল 
তাহ! মৌকন্দ্ম। ঘটিত আজ্ঞা নহে; অতএব ৪০৪ খারানুসারে উত্ত 
আজ্ঞা হাইকোর্টের সংশোধনযোগ্য নহে । 

জন্ডিস ফিয়ারের মভে--৬২ ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া হুইয়াছে 
তাহা মোকদ্ধম! টিভ এবৎ ৪০৪ ধারার « যোকদ্দমা! ঘটিত শব্দের 

অস্তর্গত। উক্ত ক্ষমতা ক্রেমে মাজ্িঙ্রেট যে ছকুম দিবেন তাহা! 
ব্যক্তিবিশেষকে কার্ধযহিশেষ করিবার জন্য আরদেশ স্বরূপ, ভুত্ডরাৎ 

৪৪ খারানুসারে হাইকোর্টের দ্বারা সংশোধনযোগ্য ॥ 

ফৌজদারী ওরিজিনাল ! 
স্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ নকুড় সরকার--৭২৯ পৃঃ। 

প্রীঘপি শরণ যোগ জ--কলিকাত। চোটি আদালিতে ফাঁধ্যানক্ঠামের কাগজ | 

যদ্দিও কলিকান্ডার ছোট আদালভের লমনবহী অধিবিষট জজের 
স্বাক্ষরযুজ না হয় তথাপি তাহা এামাণ-শ্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। 

কৌজদারী আপীল! 
রা স্ষপরপরসটপ 

জীতীমতী মহারাশী বঃ ওফাতুল্লা 'ওগয়রহ--৩৮১ পৃ । 
লবণ জব্বর ওয্সাসা ৯৯৬৪ খ.২ ৭ (বয়) আৎ ১৬ ধারা । 

উক্ত আইনের ১২ থারার লিখিত লীমার মধ্যে ৫ সেরের অধিক 
যে লবণ পাওয়া বায় তাহ বিজার1 এবং ধুভ করণ যোগ্য যে লকল 

১৮৭২ খু১ ৯ আঃ ৫১৮ ধারা । 1 ১৮৭২ খু ১৯ আঃ ২৯৭ ধারা। 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট 1] ( ৩২ ) [৬্ঠ ভাগ। 

ব্যক্তি তাহ স্থানাস্তরম্মিত করিতেছিল ক্ভাহার! ১৬ ধারানুসায়ে দণ্ডার্থ? 
বিক্রয় করিবার উদ্দ্যোগ কিতা অভিপ্রায় প্রাণ কর অনাবশ্যক £ 

শ্রীত্রীমতী মহারাণী বঃ রূপন রায়--২৯৬ পু । 
আসামীর ক্ষতি পৃরশ--১৮৬১ খু £৫ আহ ১৫ * অধ্যাক্স। 

ধেস্থলে বাদী পরস্পর রির়েোধী উক্তি করিয়া! আপন অভিযোগ 

স্থাপন করিতে পারে নাই তখন মাঁজিষ্টেট তাহাকে মিথ্যা 
সাক্ষ্য প্রদান অভিযোগে ফো'জদারী সোপদ্দ করলেও অভিযুক্তকে 
কার্যবিধির ১৫ অধ্যায় অনুনারে ক্ষতিপুরণ দেওয়াইতে পারেল | 

পরিশিষ ? 

অভয় চৌধুরী বঃ টিঃ ত্রে সাহেব ১৪৮ পৃঃ । 
শাভিরক্ষ] মুচ'পকামোকদ্দমাষটিত তদ্ত-প্রমাণ--পোরলিশের রিপোর্ট | 

শাস্তিভঙ্গ করণ যোগ্য বিবাদের অসভ্ভিত্বসখ্থন্ধে মাজিঞ্ট 

আইনসঙ্গভ প্রমাণ না লইয়া কোন পক্ষকে শাস্তিরক্ষার জন 
মুচলিকায় আবদ্ধ করিতে পারেন ন11 

শাম্তিভঙ্গের সভ্ভাবনা আছে বলিয়া পেলিস খে রিপোর্ট দেয় ভা? 
শাস্তিভক্ষোপযোগী বিবাদের অস্তিত্বের আইনসঙ'ত গুষাশ নহে ॥ 

বেট্স ও মহম্মদ ইসম্/ইল চৌধুরীর দরখাত্তে -৮৩ পৃঃ । 
প্রমাণ? ৃ 

ঘপর এক মোঁকিঙ্দমায় আলামীর অবর্তমানে খে লাক্ষা লওয়। 

হইয়াছে 'ভাহার'বুনিয়াদে আসামীকে দঃ বিঃ ১৫৪ ছ্বাক়ার আঅপ- 

রাধে দোষী লাবাস্তক করা হুইল উদ্ঞত দোষ নির্ঁয় রছিত হইয়াসছিল। 
সিএস 

১৮২ খত ১৯ আঃ ৯৬ অধ্)ার লেমদনর মোকিফমা) | 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট । ] € ৬৩ ) [৬ ভাগ । 

মেজর ফর্ধবস বঃ গিরিশচজ্জ ভা চাধ্য-৩ পৃই। 
দই বিঃ ও ২৫ ধায় গোমেধাদির দ্বারা তছরশপাঁত 

যাহাভে গোমেষাদি ক্ষেত্রের মধ্যে যাইতে না পারে তৎপক্ষে 
তধিকারিক সীবধানভার ক্রুটী' মাত্র হইলেই দঃ বিঃ ৪২৫ ধারার 
মর্্পানুগভ ক্ষেত্রের মধ্যে গো প্রবেশ করাইয়। দেওয়া গণ্য হইতে 
পারে লা। ভরধারা মতে অধিকারির দোষ সাব্যস্ত করিতে হইলে 
ইহা? সগামাণ করিতে হইবে যে অপরের ক্ষাতর সম্ভব জানিয়া সে 

বাস্তবিক গোমেষাদি প্রবেশ করাইয়। দিয়াছে 

গোলাব খার দরখান্তে-_-৮৩ পৃ । 
মোভাার--১৮৬৫ খু ২১ আইন ১৬ ধারা--মোক্ঞার লম্পণ্ড করণ । 

উক্ত ধারামতে কার্ধ্য করিতে হইলে মাজিষ্েঁটের কর্তব্য যে 
মোক্তারের নিকট অভিযোগ পত্রের একখানি নকল প্রেরণ করিয়। 
অভিষোগ শ্রবণের দিবস ধণর্ষা করত নোটিস প্রদান করেন । 

জীহা বকস বঃ সরকার বাহাছুর--৬৬ পৃঃ। 
মুচনিকারি সর্জ জব--শাভিরদ্ার জন্য মুচলিকা। দেওয়া । 

কর দরখাস্ত ক্রেঘে খর নিকট হুইতে ছয় মাস শাস্তিরক্ষার জন্য 
৫০* টাকার যুচলিক। লওয়া হয়, উক্ত কাল গত হওয়ার পুর্কেই খ 
গকে আক্রমণ করে । 

ধার্থা হ্য়াছিল যে যুচন্দসিকার সর্ভ'জন্দ হইতে পায়ে । 

কায়েমুদ্দীন বঃ আল্লা বকস-_-১৩৩ পৃঃ । 
ঞ চৌর্য-দহঃ বিঃ ৩১৮ ধারা । 

খন্তিয়ান ও জমা খরচ হিসাব প্রভৃতি দোকানের কয়েকখানি 

থহ্ছগ ছাতে করিয়া কায়েমুদ্দীন ছোট বআআদালভ হইতে” বাহির হইয়া 

আপিশ্েেছিল। দোকানের এক'.জন অংশীদার আল্লাধকস কায়ে- 
মুদ্ধীনের দখল হইতে বহীগুলি লইয়া কায়েযুদ্দীনের অনভিপ্রশরে 

তাক্ছা রাখে এবং বলে দ্বে উচ্ছ? ভাহার নিজের বহ্। 
ঙ 
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সক সরিকানদের এজামাঁলী দখলে থাকা সম্পতি কজন ল্মিক 

নিজ খাসদখলে লইলে ৩৭৮ থারায় বর্ধিত চের্ধা অপরাধ হয় না! 
বিকাল 

মহিমাচক্্র সাহার দরখীস্তে-_-৭৮ পৃঃ । 
শ্ীমাখসআসামী় লাক্ষিখণকে সমন করা--২ছ৬১ খঃ ২৫ আইন ২৫০ * ধার1। 
মোকল্দমার অবস্থা অবগভ আসামীর পক্ষে সাক্ষিকে মাজি্রেটের 

দমন করণ কর্তব্য; ভাহাদের সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহু। 
পুর্যেই সিদ্ধাস্ত করা অনুচিত । 

নৈমতুল্যা বঃ গোপাল সাহাঁ_৬ পু্। 
১৮৬১ খঃ ২ আইন ও ১৮৬৯ খ.ই ৮ আইন ২৪৪১ ১৮০ ও ৩০৮ ধার 11 

দওড বিঃ ৪৩১ ধার1 মে এক ব্যক্তি ডেপুটী মাজিঞ্রেটের সমক্ষে 
অভিযুক্ত হয়! ভেপুলি মাজিফটট বাদীর এজাহার লইয়া আসান 
মীর হাজির জামিন লয়েন] যদিও বাদীর সাক্ষী উপস্থিত ছিল 
তথাপি াহাদিগকে পরীক্ষা না! করিয়া তিনি অকারণ দীর্ঘকালের 
জন্য ভদস্ত মুলভবী রাখেন । | 

জেলার মাজিঞ্েঁট নথী লব দিয়া এবং কাগজ দৃষ্ট করিয়া 
বিবেচন। করিলেন যে ফৌজদারী আদালতের হৃন্তক্ষেপ করিবার €ষাগ্য 
মোকদ্দমা নহে, ও আসামীকে খালান দেন | ধার্য হইয়াছিল যে 
কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয় নাই মাজি্েটের এই অগুমান মি যথার্থ 
হয় তাহা হুইলে ভিনি আসামীকে ছাড়িয়। দিতে কবল ক্ষমবাদ 
এমত নহে বরং বাধ্য ॥ 

প্রাণকৃ্ণ চন্দ্র ও অপর এক ব্যক্তির দরখাস্তে--৮০ পৃঃ | 
দঃ নিও ৩৮৬০, ৪৪৭ ধাঁরা--অপরাধয়ুক্ আনধিকার প্রবেশ | 

একান্নভুক্ত*ছিন্দু পরিবারস্ছ এক ব্যজি, সাধারণের বাঁসগ্বহে 
প্রবেশ কত্সিলে অথর] তাহার 'অনুমতিক্রেমে কোন আপরিডিড় ব্যক্তি 
গ্বছে প্রবেশ করিলে অপরাধযুক্ত অনধিকার প্রবেশ হয় লা? 7 
ক ১৮৭২ থু ১০ আআ ২১৯ থার। 1 1 ১৮৭৯ খা ১৬ গাও ৪৪৫১১৪৩৬১৪৭ ৫৯৯ যায । 
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জীপ্বীঘতী মহারাশী বং বন্দনা লী””৯৫ পঃ । 
দওড র্দি--দণ্ড পরি বর্তন--৫যজদও--ক্ঠিন পরিজামসহ কারাদ । 

পরগঁছে প্রবেশ অপরাধে কোন ডেপুটী যাঁজিউ্রেট আসামীকে 
ছয় মাস কারাদণ্ড ও ভৎসঙ্গে বেত্রাঘাতের আশন্ঞা দেন 1 আসামীর 

উহ গ্রথম অপদ্ধাধ বিধায় আন্তিরিজ বেভ্রদণ্ড বেআইনী স্থির করিয়। 

জজ ভাঙা রহিত করিয়া পরিবর্তে আরও তিন মাস কঠিন পাস্কিশ্রম 
লক কারাদণ্ডের আদেশ দেন । ধার্য হইল যে উক্ত দণ্ডাজ্ঞ। পরিবর্তন 

আইনসক্গত নছে। 

ভী্বীমতী মহাঁরাঁণী বঃ বিশ্বম্তর দাস--১২২ পুঃ | 
৯৮৬১ খুঃ ২৩ আইন ৩৭০% ধারা ফেমিকেল এক্জামিনরের র্রিপোর্ট | 

কেমিকেল এক্জামিনরের আসল রিপোর্ট প্রমাণস্থলে দাখিল 
করিতে হইবে । 

স্ীপ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ গুরুচরণ চঙ্গ ওগয়রহ-_-৯ পু । 
ছাজামা--আপরাঁধজনক নরহত্যা--দঃ বিঃ ১৪৮ ও ৩০৪ । 

কতকগুন্ি লোক আসামীদিগের শন্য কাটিয়া লইবার উদ্দেশ্ট্ে 
হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করে! তখন পোৌলিসে নালিস করিবার 
সময় ছিল না। আসামীগণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এক খণ্ড 

বাঁধের ছারা এক ব্যক্তির উপর আঘাত করে । এ আঘাতে আহত 
স্যক্তির পরিশেষে মৃত্যু হয় । সেসন জজ আলামীগণকে দঃ বিঃ ১৪৮ 
ও ৩৯৪ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন । 

হাইকোর্ট আনামীগণকে নির্দদোষী সাব্যস্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন 
এবং বলেন যে আলামীগ্ণ যে বল,প্রকাশ অথবা অনিষ করিয়াছিল 
ভাছা ভাহাদিগ্ের সম্পত্তি রক্ষার অধিকার অতিক্রম করে লাই । 

' স্রীজ্বীমতী মহাঁরাণী বঃ ঈশান দত্ত ওগয়রহ__৮৮ পু । 
্ গমাণজেরা । রী 

সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদধালযোশ্য হইলে, মান্যকাকী কোন প্রন্ম জিজ্ঞ।সা 
না কারিলেও, বিপক্ষ তাহাকে জেরা করিতে পারে । 
255885555555555585589 তা বদ 58585555555 

* ১৮৭৬ খু ৪ ১৬ ভাঃ ৮২৫ ধা । 
এ 
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শীত্ীম্তী যহারাপী বঠ ফালীনাখ বিশ্বাস---১১৬ পৃঃ । 
১৮৬১ গু. 8 ২৫ আইন ২৯৮ ৬ খারা--শাভিরক্ষায় ভুচল্িকা। 

ক ধক বৎসরের জন্য শাস্ভিরক্ষার ঘুচন্দিকায় আবদ্ধ, ছইয়। 
ফাল গত দা ছইতেই জন্যান্য লোকের সহিত ধিদাস্ছে লিপ্ত 
হইয়াছিল | গেঞুচী যাজি্রেট যোকদামা ফোঁজদারস কার্ঘবিখির 
২৮৮ ধারা 'আআনুসণরে সেলনে অপশি না করিয়া ককে পুনর্ধার আর এক 
বৎসরের জন্য সুচলিক। দিতে আদেশ কয়েন । 

ধার্যা হইয়াছিল যে এই অশজ্ঞা অশইনবিকদ্ধ । 

ভীপ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ হুরজান ও জগত্তারা--৩৪ পৃঃ । 
দঃ বিঃ ৩৭২ ৩৭৩ ধাঁর1। 

স একটী ১৬ বৎসরের হুযুদবয়ক্ষা বিবাছিভা মুললষযান বালিকা! 
আপন পিভামহী নর নিকট বাস করিভ এবং স্বাধীর অবর্ত- 
মানে ছুই জন হিন্দুর দহিত ব্যভিচারিণী হ্ইয়াছিল। ন তাহা 
জ্ঞাভ ছিল ! উক্ত হিন্দুরা স ও ন উভয়কে গ্রামাস্তর়ে উঠিয়া যাইতে 
পরামর্শ দেয় । তথায় জ নামক এক বেশ্যার সহিত ভাঙাদের দেখা 
হইলে উহার বাঠ়ীভে বান করিতে যায়? যে সকল ব্যক্তি সর 

নিকট অসিত জ তাহাদের নিকট টাক! লইভ এবং সও নকফে €য 
ধাস কনিবার স্থান ও আকার যোগাইত ভাহ্ার পরিবর্তে এ টাক! 
গ্রহণ করিত ॥) ন দঃ বিঠ ৩৭২ ধারণ অনুসারে এবং জ উত্ত আইনে 
৩৭৩ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল । 

জ্যাকসন জজ-্দণ্ডবিধি মতে কোন অপরাধ রূত হয় নাই। 

প্লোভার--ন ও জ ক্রমান্বয় ৩৭২ ও*৩৭৩ ধারার অপরাধ করিয়াছে । 

জীঞ্ীমতী মহারাণী বঃ সেখ রমজান--১৫ পৃ | 
* পূর্ববর্তী অপরাধ সাব্যন্ডের প্রমাণ । 

ক পূর্ধের্ে দোষী লাব্যস্ত হইয়াছে, মহাফেজের এইরূপ (কৈফিয়ৎ 

পূর্ববর্তী দোষ সাব্যস্ডের প্রমাণ নছে | 
+ ১৮৭৭ খু$ ১০আঃ ৭০৭ দানা । 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট 1] (৭ ) [৬্ঠ ভাগ | 

পামজয় মজুমদারের দরখাস্তে “০৬৭ পৃ 
১৮৬১ খ.২-৮২৪ আইন ও ১৮৬৯ খু ৮ আসিল ৩৮ ২২৫7 $০৪+ ৪৯৫ ধার! 

ছাঁড়িস্কা দেওয়ার শর পুনম্দমীর কার্য্যাজ্ষ্ঠান। 

যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্কিকে ডেপুটী মাজিট্রেটি ফৌজদারী 
কার্যবিধির ২২৫ ধার? অন্কুসাড়র অঞ্জিম তদন্তের পর ছাড়িয়া দেন 

জেলার মাজিখ্েট এ আইনের ৬৮ ধারান্ুসারে পুনর্ববার তাহার 
বিকদ্ধে ফৌজদারী আইন মত কার্যযানুষ্ঠান করিতে পারেন $ মার্কবী 
জাজ কহেন, ১৮৬৯ খুং ৮ আঃ ৪০৫ ধারামতে যে কার্যযানুষ্ঠোন 
আরস্ত হইয়াছে ভাছার সংশোধনের বিধদ আছে । ১৮৬১ খই 

৬৮ ধারায় নুতন করিয়! কার্ধ্যানুধান করিবার বিধান আছে £ 

শিবপ্রসাদ পাণ্ডার দরখাস্তে-”৫৯ পু । 
প্রমাপ-দলিশ-জাসীঘীয় অধিকার | 

সামী আপন সাফাইর জন্য অংদালতে দাখিলী ফোন কোন 

দলিলের নকল চাহে ॥ ধার্য হইল বে মাজিঙ্রেট উক্ত দরখান্ত 

অগ্রাহ্য করিয়া ভ্রম করিয়াছেন । 

লক জজ । আনামী ষে সকল দলিলের নকল চাহে এবং যাহ 

সে স্বীয় সাফাইর় আন্য প্রয়োজনীয় বোধ করে তাহার নকল 

পংইতে তাহায় অধিকার জাছে। মাঁজিট্রেট কিনা জজ যিনি 

যৌহন্ধঈঘার বিচার করিবেন, যোকদ্কমা শবপণকালে দেখিবেন যে 

আসামীর দাখিলী দলিল প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। 

* ১৮৭২ খই ১৩ আঃ ১৪১১ ১৯৫, ২৯৭; ২৯৬ ধারা। 



€ ৩৮ ) 

রেঙ্গল ল রিপোট সপ্তম ভখখখ | 

কুজবেঞ্চ | 
*সপ্পীনক্প্ম্ 

মনীরদ্দীন বঃ গৌরচল্জ্র সমজার--১৬৫ পৃ! 
বেত্রদ্ড--১৮১১ খুও ২৫ আদিল ৪৬ * খায়? 

আসামী তিনটী পৃথক পৃথক অপরাধে দোষী লাব্যস্ত 
 স্থইয়! দণ্ডহিথির ৩২৫ ধারা ম্ড ইচ্ছা পর্ব্বক পীড়াজস্মান অপরাধে 
থেক মাল কারা, ৩৭৮ খারা যতে চৌর্য অপরাধে ২৯ বেত্াখাত 

দণ্ডের আজ্ঞা পাইয়াছিগ | খার্ধয হইয়াছিল কেস্প ও কিয়া 

জজের অন্যমভ ) যে এ দণ্ডাজ্ঞা আইনসঙ্গত | ধে স্থলে কোন ব্যক্তি 
এককালে দুই কি ভভোথিক অপরশধে দোষী দিনীতভি হয় লেস্ছথানে 
ধার্ধ্য হুইয়াছিল (কেম্প ও ফিয্লার জঙ্জের অন্য ) যে দণ্ডবিধি 
আইনের বিছিত দণ্ডের অভ্তিরিক্ত বেতরদক্ত দেওয়া? অইপলক্ষত । 

ফৌজদারী আপীল। 
স্পর্শ 

ভদ্রেশ্বরী চৌধুর।ণীর দরখাস্ত সংক্রীন্তে। 
১৮৬১ খু 2-+হগ আইন ৩১৮৭ বারা পোিল রিপের্টিশিশাভিভজ | 

ফৌক্রদারী কার্ষ্যবিদ্বির ৬১৮ খারানুসায়ে মাক্ি্রেট কার্যযানুষঠান 
করিবার পৃর্ধে প্রমাণ ছার? জদৃযোধ হওয়া! উদিত যে শাস্তিভক্ষ 

যোগ্য হিবাদ বর্তমান আছে 1 পৌোলিস-রিপো্ট প্রমাণ দহে 

কফলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপল কমিশ্ঠনরগণ বঃ আমানত 
আলী ওগয়রহু ( প্রতিবাদিগণ )--৫১৬ পুঃ। 

১৮৬৮ খুঃ ২৫ আইন ৩০৮ ৩১০১ ৩১১১ ৩১৩ ধারা 2-কলহিদ্ধান]। 

যখন কোন মাজিঞ্ডেট ফৌজদারী কার্যবিধির ৩০৮ ধারমক্জে 

সাধারণের শ্বাচ্ছ্যের অনিউজনক বলিয়া ফোন ব্যবসা ও কারমার 
১৮৭২ খ.৪ ১০ আঃ ৩১৪ ধারা । 1১৮৭২ খুঃ ১৭ আঃ ৫০৯ বাক । 

১৮৭২ খ.ও ৩০ আঃ ৮৯১১ ৫৯৩ £ ৫ এগ বারা । 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট 1] ( ৬৯ ) [খম ভাগ! 

বন্ধ করিতে আছর! ঘেন। তখন দিগালিখিত্ড প্ছগণ (ভি, হাইকোর্ট হত্ত- 

ক্ষেপে করিবেন না? প্রথমতঃ এ ব্যবসার সাধারণের খ্বান্ছা ও হখ- 

প্বজ্ছন্দভার অনিষটজনক এই বিষক্জে মাজিঙ্েটের লমক্ষে উপযুক্ত 
ধপ্রযাণ না থাকে 1 ভ্িভীয়ভঃ যে সকল কারণ গ্রদর্শিভ হয় তাহাতে 

মান্জিঞেটের হদবোধ হওয়া উচিত ছিল যে উক্ত ব্যস! বন্ধ করার 
ছু নায়শঙ্গাত নছে। 

কলিকণাতাঁর উপনগরের মিউনিসিপল কমিশ্যনরগণ বঃ 
মাহামুদ আলী ও অপর এক ব্যক্তি--৪৯৯ পৃঃ। 

১৮৬১ খই ২৫ আইন ৩০৮, ৩১৯০ ৬১১ ৩১৬ ধায়” কলাইখলি | 

আকটী পুন কসাইখানার অবস্থা ও তাকার কার্য্য প্রণালী 
খাস্তবিক অনিষ্টজনক ও প্রতিবাদিগখের স্বাস্থ্যের ধ্যাধাডঙজনক ছিল, 
ইহা সঞ্রমণ হইয়াছে । কিন্তু এ কলাইখান। স্থাপনের লময় হইতে 
যেরূপ অবস্থায় ছিল তাক? অপেক্ষা এক্পণে বন্দ অবস্থা হইয়াছে 

এ্মত প্রমাণ নাই ! কসাইখানশর আধিকারিগণকে ভলব দিয়া আনা- 

ইলে ভাঙার! ফৌজদারী' কার্যবিধির ৩১০ ধারামতে পঞ্চায়তের 

প্রার্থনা করিল না। 

ধার্ধয হইয়াছিল খে মানজিঙেঁটি ৩০৮ ধাঁরানুলারে এ ব্যবসায় 
কিশ্বা কারবার বগা করিবার হুকুম দিভে ক্ষমবান ছিলেন । যত দীর্ঘ- 
কাল তভোগ ককক না কেন তাহাতে লাধারণের অনিষজনক বিষয় 
'আছইনপিজ্ধ হইতে পারে ন1 | 

্রীশ্ীমতী যহীরাণী বঃ আমিরুদ্দীন--৬৩ পৃঃ। 
দলিল--শ্রমাণ। . 

1. ভারতভববীয় গেজেটে কিম্বা কলিকাভা গেজেটে ব্রিটিস রাজ্যের 
সীমাবনতী যুললমান ধর্ট্োম্মাদ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ সম্পর্ধীয় যে 
সকল সরকারী চিষ্টী প্রচারিভ হয় তাহা ১৮৫৫ খৃঃ ২ আঃ ৬ ও ৮ 

₹ ১৮৭২ খংও ৯৯ আঃ ৪২১৯ ২৩? ৫২& ৫ ২৭ ধারা। 



খেল প রিপোর্ট |] € ৪* ) 1 এগ ভাগ? 

ধারণ হত্ে উদ হু স্দারক্ত, লা খু শেখ হত্যা! অয শাদংপ যাগো 
প্রণঙ্া হইবে 1 স্সার ততপ উক্ষি ৬ থারণজুসাযরে পঞ্জাব খবর্পমেশ্টের 
লেক্ছেটরীর নিকট হইতে ভারতব্বীর শাধর্ধমেক্টেক্ষ লেজেটবীয় লিট 
প্রেরিত যুদরোসিতি চিঠা বসাদালত কর্তক কোন বিষয়ের পাযিজ্ঞালের 
জন্য দঙ্জিল স্বরূপ গৃহদিত ছইত্ডে পাকে + এ সফল দলিল আসামীকে 
বুখাইয়। দেওয়1 আবশ্যক করে ন11 কি উদ্দোশে এ দলিল গুড 
হইয়াছে ভাহ!1 বুঝাইিয়া দিলেই খেক হুইবে। 

জজীষতী মহগরাণী ধঃ গিলিশচজ্দ্র ঘোষ ওগয়রহ---৫১৩ পৃহ। 
যোকনমা ঠাই! লন । 

ধার্যা কইয়াছিল ফে মাজি্রেট কোদ মোকদ্দমা ভেপুণ্ী ক্বাজি- 
&্রেটের দিকট সোপন্ছ করিয়া পুজখর্ধার ফৌজদরী কার্থা বিখিয় 
৩৬ ৭" খারানুলাক্ে রীতিম'ভ কাধ্যানুষ্ঠাল লিপিবদ্ধ না কারিয়া শ্বক্সং 
এ মোকদামার বিচার করিতে পারেন না । 

স্ীপ্ীমতী মহাঁরাণী বঃ কাশীচন্দ্র সাহা! ও মহিযারঞ্জন রায় 
চৌধুরী-_৩২২ পু । 

১৮৬১ খ.১-7৩১৮ শাাস্িশিখ পুর্কাক পাক্কয-প্রর়িত দঙ্খল । 

প্রকুত দখলের অনিকার লাব্যস্ত করণ উদ্দেশে ফৌজদারী 
কার্য্যবিখির ৩১৮ ধার1 অনুসারে কার্য্যানুন্তান কালে পপগ করায়! 
সাক্ষ্য গ্রহণ কর উদিত ॥ 

শ্রীত্রীমতী মহারাণী বঃ মহিমাচক্দ্র চক্রবন্ভী --২৬ পৃঃ । 
৯৮৬৯ খু৪ ২৫ আঃ ১৭০। ৪৬ $ ধারা । * 

ক ১০০ টাকার অধিক বাকী খাজানার নালিশ করায় খগ, 
ঘর দিকদ্ধে টিক্ৌ হয় । এ মোকদাষায় খ প্রভৃন্তির ধাখিলী কৃতক- 
গুলি দলিল জাল বলিয়া ঘার্ধ্য ছুইলে ক ভেপুটী কলেইীরের 

দহ খত ১ কসাই ৪৭ ধারা। শ ১৮৭৯, ৪১৬ 8৪৭ দারা 
1১৮২ খ.ঃ ১০ সাও ৫৩০ ধায়া। ও ১৮৭২ ১১৬ আঃ ৪৬৯, ২৮৩ ধরি । 



বেক্গল ল রিপোর্ট । ] ( ৪১ ) [ণমভাঁগ। 

নিকট হইতে খ. ও গর নামে ফোঁজদারী আদালভে অভিযোগ 
চালাইবার অন্ুমভি প্রাপ্ত হয়? পরে ক পুনর্বার কালেউরের 
সমীপে খগ ও ঘ তিন জনের নামে অভিযোগ কন্িবার অনুমতি 

প্রার্থন! করায় ভিনি এই হুকুম দেন-_« পূর্বেই ভেগুী কালের 
একবার অনুমতি দিয়াছেন তথাপি দরখাস্তকারীর ইচ্ছ'মত 

দ্বিতীয়বার অনুমতি দিতে আমার আপত্তি নাই ।” সেসন 

জজ দঃ বিঃ ৪৭১ ধার! মতে ঘকে অপরাধী নির্ণয় করেন ঘ আপীল 
করায় ধার্ধয হইয়াছিল যে ঘর বিকদ্ধে অভিযোগ স্থাপনের উপযুক্ত 

অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। পরবর্তী কার্ধযানুষ্ঠান দ্বারা! এই অসম্পূর্ণ তা 
২শোৌধন হয় নাই, অতএব দোষ নির্ণয় রহিত হওয়া উচিত ! 

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামকৃষ্ণ দাস--৪৪৬ পু । 
দণ্ড বিধি ১৬১ ধাঁরা--সরকারী চাকর--অন্যাধ্য পারিতোষিক । 

কালেক্টররী কাছারীর এক পেয়াঁদ! সরকার হইতে কোন নির্দিষ্ট 
বেতন পাইত ন! কিন্তু যখন কোন পরোয়ানা জারি করিত তখন 

ভাহাঁর ফীস্ পাঁইত এবং তাহার নাম অভিরিক্ত পেয়াদার 

রেজিউরীভুক্ত ছিল । মাঁজিষ্রেট উক্ত পেয়াদাকে একদিন স্পেসিয়াল 
সব রেজিগ্রারের কাছারীতে কার্য করিতে হুকুম দিয়াছিলেন । ভথায় 
কোন ব্যক্তির নিকট একটী আধুলী লওয়ায় অন্যাধ্য পারিভোষিক 
গ্রহণ অপরাধে অভিযুক্ত হয়! 

ধার্ধ্য হইল যে উক্ত পের়াঁদ দঃ বিধির ২১ ধারা! ৯ম অংশের 
সংজ্ঞান্ধুসারে সরকারী চাকর বলিয়। গণ্য হইবে এবং ভাহার বিকদ্ধে 
অভিযোগ চলিতে পারে । 

তকি মহম্মদ বঃ কৃষ্তনাঁথ রাঁয় ওগয়রহ---৭ পৃঃ | 
বাদী গরহাজিরে অভিযোগ ভিন্মিন্য--প্রমাণাঁতাবে 

আলমীকে ছাড়িয়া দেওয়। । 

খাধ্য হুইয়াছিল.যে আসামী সমন ছারা ভলব কিম্বা! ওয়ারেন্ট 

ত্বারা ধৃত হইয়। কোন অভিযোগের জবাব দিতে হাজির হইলে 
চ 
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যদি বাদী ও তাহার সাক্ষীগণ, শোখল্য ক্রেমে হাজির হইতে ভ্রেসি 
করে তবে ২২৪ ধার! বিধানষযত্তে এ ঘোকদদমা যুলতবী রাখার 
বিশেষ কারণ না দ্বেখাইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া 
কর্তব্য । 

পরিশিক্জ 

কাপ্তান বং জি এম্ স্মিথ--২৫ পৃষ্। 
আক্রমণ --পীড়া জন্মাদ-দঃ বিও ৩৫ ২১৮৬১ খই ২৫ আহঃ ৫৫ ধারাঞ্চ। 

দঃ বিঃ ৩৫২ ধারার অপরাধের বিচার হইয়া মুক্তি হইলে, উক্ত 
নালিশে পুনর্ধবার পীঁড়? জনম্মানন অপরাধে বিচার হুইভে পারে না। 

শীশীমতী মহারাণী বঃ ছুর্গাদাস ভউটাচার্ধ্য--৩৭ পৃ । 
গুতিসভু-ঘুচলিকা! | 

এক ব্যক্তি আসামীর গ্রতিতভ হুইয়। দির্ধারিভ দিবসে ভাহাঁকে 
হাজির করিতে ন! পারায়, ভেপুণী মাঁজিউ্রেট জামিনীর সত্ত্ব জব্দ 
করিবার হুকুম দিয়া প্রথমতঃ আসামী, দ্বিতীয়তঃ প্রতিভুর অস্থাবর 

সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করিলেন । আসামী 
মুচলিকাপজ স্বাক্ষরিত করে নাই এবং প্রতিভুর প্রতি কারণ 
দর্শাইবার কোন নোটিস জারি-হয় নাই। 

ডেপুটী মাজিঞ্রেটের হুদ হিঠিনিযর বলিয়। রহিভ হয়! 

শ্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ ও দভ--৬২ পু | 
১৮৬১ খঃ ২৫ আইন ২০৫ +ধারা--স্বাক্ষর | 

আসামীর পরীক্ষার মধ্যে ভাহাকে যে যেপ্রস্ম করা হুইয়াছিল 
ও সে যেষে উত্তর প্রদান করিয়াছে তৎসযুদয় বর্ণিত আছে এবং 
ছার উত্তরের অর্থ করিতে কিম্বা ভাহাতে অন্য কথ! যোগ করিতে 

পি পিক দি পি 

১৮৭২ খহ ৯৭ আঙ ৪৬৭ ধার । শ' ১৮৭২ খ.ং ১০ আঃ ৩৪৬ ধারা । 
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আসামীর স্বাধীনতা! ছিল, এই সকল কথা যাজিক্ট্টটের লিখিতে 
হইবে ফৌজদারী কার্ধযবিথি ২০৫ পারার মর্ম এমত লঙ্ছে । পরীক্ষার 
নিঙ্মভাগে স্বাক্ষর থাকিলেই প্রচুর হইল! কিন্তু সন্দেহন্থললে কার্যন্য- 
নুষ্ঠান যথানিয়ম হইয়াছে কি না এতৎ সম্বন্ধে মৌধিক্ক সাক্ষ্য প্র্ণ 
কর] যাইতে পারে । 

শ্ীত্রীমতী মহারাণী বঃ. হরগোবিন্দ পাঁল--৫৭ পুঃ। 
১৮৬৯ ৭৮৮ আইন ৩১০ * ধারা জুরীর নিক্পতি-্জুরীর নিয্লোগ। 

নির্দিষ্ট দিবসের বহুদিন পরে জুরীর প্রদত্ত নিম্পন্বি মাজিষ্ট্ট 
গ্রহণ কিম্বা বলবৎ রাখিতে পারেন না। যেজুরীর মুখ্য ব্যক্তিকে 

মাজিষ্টেট মনোনীত করিয়াছেন এবং আর সকল ব্যক্তিকে উভয় 
পক্ষে মনোনীত করিয়াছে এমত জুরী ৩১০ ধারান্ুসারে উচিত মত 
নিযুক্ত হয় নাই । | 

স্রীশ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ কালীচরণ মিশ্র ওগয়রহ-_৫৫ পৃঃ। 
মোকাদ্দবমার অন্গলন্ধ।ন _চৌর্য্য-দাঁকাই__ ভিস্মিস্থ করণ। 

অভিযোগ ডিস্মিস্ করার অগ্রে তৎসাপক্ষে প্রমাণ শ্রবণ 
করণ মাজিষ্েটের কর্তব্য? চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপ- 
হত বস্ততে মালিকী সত্ব দাবী কর্রিলেই অভিযোগ অগ্রান্ের 

কারণ হয় না। 

জীশ্রীমতী মহ্ারাঁণী বঃ মহারাঁজ মিশ্র ওগয়রহ-_-৬৬ পুঃ। 
দঃ বিঃ ১৯৩ ধারা । মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রদানের অভিযোগপজ্ের আকার । 

এক অভিযোগ পাত্রে ৬ ব্যক্তি নিঙ্গ-লিখিভ রূপে অভিযুক্ত 

হইয়াছিল-_“ ভোমরা জুন মাসের তারিখে তাজপ্ুুরে মোকদ্দমাঘটিত 
কার্য্যানুষ্ঠানের মধ্যে ইচ্ছাপুর্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছ সুতরাং দঃ 
বিঃ ১৯৩ ধারার অপরাধ করিয়াছ ! 

সপ ৯ পপ পা ২০৫ সপ পা পনি 

স ১৮৭২ ৪ ১ আঃ ৫২৩ ধারা । 
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ধার্ধ্য হইয়াছিল যে উক্ত অভিযোগ পত্র অশুদ্ধ ও অসম্পুর্ণ। 
গ্রথমতঃ--যেছেতু উহতে ৬ ব্যক্তিকে এক যোগে মিথ্যা সাক্ষ্যের 
অভিযোগ কর! হইয়াছে । ২য়তঃ--কোন উক্তি আসামীগণ মিথ্যা 
বলিয়াছে াহার উল্লেখ নাই। ৩য়তঃ--অপরধধ করার ভারিখ 

ও বৎসরের উল্লেখ নাই । ঘর্থতঃ-_ক্ষোন আদালত কিম্বা কর্মচারীর 

সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে ভাহ। প্রকাশ নাই । 

১৯৩ ধারানুসারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপরাধ সাব্যস্ত করিতে 

- হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে অভিযুত্ত ভাহার জ্ঞানতঃ ইচ্ছা- 
পুর্ববক বিশেষ একী উক্তি মিথ্যা বলিয়াছে । 
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কুলবেঞ্ 
স্পা 

শ্রীপ্রীমতী মহ্ণরাঁণী বঃ হরলাঁল দাস ওগয়রহ বঙ্গদেশীয় 
গবর্ণমেন্টের দরখাস্তে_৪২২ পৃঃ । 

মাজিট্রেট সব রেজিস্ট্রীর রূপে যে অভিযোগ রুঙ্কু করিয়াছেন ভাঙার বিচার 
শ্বয়ং কর--"১৮৬৬ খূঃ ২০ আঃ । 

কোন ব্যক্তি ১৮৬১৬ খূঃ ২* আঃ ৯০ এবৎ ৯৪ ধারা মতে 

অপরাধ করে । উপরিস্থ রেজি ষ্রায়ের অনুমতিক্রেমে সব রেজি গ্রারের 

পদে থাকিয়া বিচার-কারী মাজিণেেট তাহা! স্বয়ং কজু করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার কার্য্যানুষ্ঠান আইনবিকদ্ধ এবং এলাকাঁবহির্ভূভ 
কিম্বা অন্য কোন রূপে অশুদ্ধ হইবে না/ কিন্তু এমত স্থলে অপর 
মাজিজ্টেটের দ্বার! মোকদযার বিচার হইলে ভাল হয়। 

পরিশিষ্ট । 

গৌরমোহন সিংহের দরখাস্তে--১১ পৃঃ । 
১৮৬৯ খই ৮ আইন ২৪৯ * ধার1-দঃ বিঃ ২১১ ধার] । 

এই মোকদ্দমার বাদী কতকগুলি ব্যক্তির নামে ডাকাইতির অভি- 
যোগ করে । পৌলিস তদন্ত কালে বাদী পোলিসের কার্য্যানুষ্ঠানে 
অসন্ভষ্ট হুইয়া, ডেপুটী মাজিষ্টেটের সমীপে পৌোলিসের নামে পক্ষ- 
পাতিত্বের অভিযোগ করিয়া, স্তাহাকে স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়া অভি- 

যোগ সাপেক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে 1 ডেগুী মাজিফ্টেট 
এ সখন্ধে কোন, কার্ধ্য না করিয়া! পোলিস রিপোর্টের অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন! পৌলিস মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া! রিপোর্ট দেয় ! 

* ১৮৭২ খুঃ১৬ আঃ ২১৪ ধার । 



বেঙ্গল ল ন্িপোর্ট। 7 (৪৬ ) [৮ম ভাগ । 

ভেপুটী মাছিষ্টে;টে আর কেন প্রমাণ গ্রহথ কিন্বা দত্ত ন! 
কন্িয়াই ২১১ থারার অপরাধ জন্য বাদীকে বিচার করিবার আদেশ 
দেন । আমর] (হাইকোর্ট) বিবেচনা করি যে যদিও ১৮০ ধারা মণ্ডে 
মাজিষ্টেটের বিবেচনায় কার্ধ্যানুষ্ঠানের উচিভ কারণ ন1 থাকা মনে 
করিয়া ভিনি নালিশ ভিস্মিস করিতে ক্ষবান, তথাপি এই মোক- 

মার বাদীকে ২১১ ধারানুসারে অভিযোগ করার পুর্বে তাহার 
স্বয়ংতদস্ত করিয়া দেখা উচিত ছি ঘে পৌঁলিসের কার্য বাদীর 
ঘর্ণনানুরূপ পক্ষপাতধুক্ত ছিল কি না। 

শ্রীস্রীমতী মহারাঁণী বঃ হরগোবিন্দ দত্ত সরকাঁর-১২ পু । 
রবিবাঁরে বিচার--১৮৬৯ খই ২৫ আইন ১৭১ * ধারা। 

রবিবারে মোকদ্দমার বিচারের দিন ধার্ধয কর! অন্যায় । রবিবার 

প্রসিদ্ধ ছুটীর দিবস, সাক্ষী হাজির না হইতে পারে | 

ভীপ্রীমতী মহারাণী বঃ দ্বারিকানাথ হাঁজ্রা__৯ পৃষ্ঠ | 
১৮৬৪ খ. বঙ্গীর ৩ আইন ৬৭ 1 ধারা । বটীতে মঙ্গল! রাখার জন্য অর্থদও | 

বাট়ীর নিকট ময়ল? রাখিলে স্থানের প্রকুভ বাসকারী মাত্র দণ্ড- 

যোগ্য । অনুপস্থিত মালিক দণ্ডাহ নহে ॥ 

জীপ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ হাসান আলী--২৫ পু । 
মিথ্যা সাক্ষ্য--পরস্পর বিরোধী উক্তি । 

যেস্থলে আসামী পরস্পর বিদুরাধী ছুইী বাক্য সম্বন্ধে মিথ্য! 
সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পৃথক পৃথক্রূপে অভিযুক্ত হুইয়াছে তখন 
একটি অপরাধ স্বীকার করিলেই অন্যদীতে যুক্তি লাভ করিবে এমভ 
নহে; সেসন অজ এ অভিযোগে তাহাকে মুক্তি দেওয়ার পুর্ন্বে সাক্ষ্য 
এ্রহুণ পুর্ববক বিচার করিতে বাধ্য / | ৃ 

« ১৮৭২ খই ১০ আহ ৪৭৯ ধারা । + ১৮৭৬ খ.$ ৫ (বঙ্গীয় ) আইনের ১৯৮ ধার । 
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শপ্রীমতী মহারাণী বঃ জঙ্গলী বেলদার--৪৭ পু | 
১৮৫৬ খৃঃ ২১ আঃ (আবকাঁরী)--১৮৬১ খঃ ২৫ আঃ ও ১৮৬৯ খঃ 

৮ সঙ ৬১ধাযা *- জরিমানা আদীয় | 

১৮৫৬ খ্ঃ-২১ আইম মণ্ডে খে অর্থদণ্ড হয় তাহাতে ফৌজ- 
দারী কার্যবিধির ৬১ ধারা খে নাঃ এ রূপ অর্থদণ্ডের টাক অপরাধী 
ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় দ্বার! আদায় হইতে পারে না । 

জীস্ত্রীমতী মহারাণী বঃ রাঁধু সিংহ--৬০ পৃ । 
পোলিস কর্থচারীর অপরাধ--১৮১১ খুঃ ৫ আইনের ২৯ ধারা । 

এক যোকর্দগমা তদস্তকালে যদি কোন পৌলিস কর্মাচারব আর 

এক মোকদ্দমা লইতে অন্বীকাঁর করে ভাহা হইলে সে ২৯ ধার! মতে 

অপরণধী হয় না। 

রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রাজকৃষ্ঝ বিশ্বীস--১ পুঃ। 
দঃ বিঃ ৪০৬ ধার1--১৮৭১ খঃ১ আইন। 

কোন পৌশলিস কর্মচারী খোয়াড়ে আবদ্ধ পশু ক্রয় করিলে দঃ 

বিঃ ৪০৬ ধারাল্ুসারে দোষী হইতে পারে না; ভাহার নামে জীরশৎ 

পয়মালী আইন মতে অভিযোগ করিতে হইবে ! 

শ্ীঞ্ীমতী মহা রাণী বঃ উজীর ওগয়রহ-_৬৩ পুঃ | 
১৮৬০ খই ৪৫ আঃ ৪৯৮ ধারা _বিবাছের অন্থমান- প্রমাণের ভার ॥ 

৪৯৮ ধারার অভিযোগে কোন স্ত্রী ও এক পুৰষ উভয়ে একত্র 

বাস করিত ইন! দেখাইলেই তাহার] যে পরম্পর স্ত্রী ওম্বামী নহে 

ইহার প্রমাণের ভার অভিযুক্তের উপর পড়িবে । মাজিফ্েটের 
লমক্ষে যে সাক্ষ্য গ্ৃহীভ হইয়াছে কিন্তু বিচারকালে যাহা ব্যবহৃত 
হয় নাই এমত প্রমাণ আপীলে দৃষ্ট হইবে না £ 

১৮৭২ থখঃ ১০ আঃ ৩০৭ ধার।। 
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আ্ীমতী মহারাণী বং জলফুকার খা-২১ পৃ । 
শ্রযাণস্-মতন্ভ1। 

এক আসামীর বিচারকালে যে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা 

অন্য আসামীর বিচারকালে গ্রহণ কর! উচিভ নহে! মত্বতা অপ- 

রাধকে গুকতর করে এষত বিবেচনা কর! সঙ্গত । 

জরীপ্রীমতী মহারাণী বঃ দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়--৫৮ পৃ। 
পোলিস কর্মচারীর অপরাধ--১৮৬১ খু ৫ আঃ ৮৮ ২৯ ধারা । 

পৌোলিস কর্ধ্াচারী সম্পণ্ড অবস্থায় কোন কার্যযের জন্য পৌোলিস 

আইনের ২৯ ধারানুসারে কর্তব্য কর্ম অবহেলা অপরাধে দেঁষী 

গণ্য হইতে পারে না? সম্পণ্ড অবস্থায় তাহাকে উক্ত আইনের 

মর্শীনুগত « পোলিসচারী” বল যায় না। 



ূ (৪৯ ) 

বেঙ্গল ল রিপোর্ট নবম ভাগ । 

কৌজদারী আপীল ॥ 
শক 

জে ভি সদারলাণ্ড ও অপর একজনের দরখাস্ডে__২২৯ পৃষ্ঠ । 
প্রক্কত দখল--১৮৬১ সাঁলের ২৫ আইন ২৮২ *'ও ৩১৮ + ধারা--শাম্ভিভঙ্গ | 

উক্ত আইনের ৩১৮ ধারার প্রকুত দখল অর্থে বেভনভোঁগী কর্শ্- 

চারির দ্বারা দখল, মধ্যবস্তা প্রজার দ্বারা দখল €ষে প্রজা 

রীতিমভ খাজান! দিতেছে) ও সম্পত্তির স্বত্বোৌপভোগী বন্ধক 
গ্ৃহীতার দখল বুঝাইবে | উহার অর্থ কেবলই সাক্ষাৎদদখলেই নিবদ্ধ 

নহে ॥ কিন্তু বেস্ছলে সাক্ষাৎ দখলকারীী প্রজাগণ ভুম্যধিকারির 

হস্তে খাজানা না! দিয়া কেবল কোন মধ্যবর্তী স্বত্বাথিকারিকে খাজান। 
দেয়, ভখন এ ভুম্যধিকারিকে এই ধারামভে “ প্রকভ দখলকারী * 
বলা যাইতে পারে না । 

এ আইনের ৩১৮ ধারামত কার্য করিবার সময় কার্যযপ্রণালী 

নিরমশ্দ্ধ করিতে হইলে প্রক্কতর্পক্ষে ষে একী বিবাদ চলিতেছে 
এই বিষয়ে মাজি্রেটের হৃদৃবোধ হইলে সেই হ্বদৃবোধের হেতু লিপপি- 
বন্ধ করিবেন । 

অবস্থান্নুসারে প্রয়োজন বোধ করিলে ২৮২ ধারামভ মুচলিকা 

লওয় হইলেও মাজি্েট ৩১৮ ধারা মত কার্য করিতে পারেন । 

এচ্ পি কেস্পার্ধয--৩৩৭ পৃঃ | 
১৮৬৯ সাঁলের ২৫ আইন ৪৩৫ ৫ ধাঁরা-সেসন জঞজের মোকদ্মা ওয়াপেজ 

করিবার ক্ষমতা । 

তদস্তের টর মানজিক্্রেট ২৫০ ৪ ধারমভ আসামী ছাড়িয়া! দিলে 

মেসন জজ পুনরায় তদন্ত জন্য ৪৩৫ ধারামত মোকদামা ওয়াপেজ 

দিতে পারেন নখ? 

₹+ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৯৭ ও ৫৩০ ধারা । 
£১৮খ২ পালের ১০ আইনের ২৯৬ ধারা । $ ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৯৫ ধার ॥ 

ছি 
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এঞ্জেলে। বঃ অপর এক পক্ষ এবং 
কার্গিল বঃ অপর এক পক্ষ--৪১৭ পু । 

সাধারণের গমনাগমনের পথ--অবরুদ্ধ করণ__মাঁজিউ্রেটের ক্ষমতা-১৮৬১ খৃষ্টানদের 
২৫ আইন ৩০৮১ ৪০৪১ ৪৩৪ ধারা *। 

পুরাতন কার্যবিধির ৩০৪ থারার মোকদমার আসামী উপস্থিত 
হুইয়। কারণ দর্শাইলে ফলতঃ সেই পথ লাধারণের গম্য কি না ও 
উহ! অবকদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা দেখ! মাজিষ্রেটের বর্তব্য। 
যদি তিনি তৎকালীন উপস্থিত প্রমাণ লইয়া তদস্ত করেন তবে 
তিনি ক্ষমতার বহির্ভূত কিন্বা অতিরিক্ত কার্য্য করেন না! আই- 

নের ভ্রান্তি কিন্বা ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্ধ্য না করিলে হাইকোর্ট 

হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । উপশ্থিত প্রমাণে মাজিষ্টেট ভ্রান্তিঅনক 
বিচার করিয়াছেন বলিয়া হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ন।। 

পরিশি্ 1 

গোৌবিন্দচক্দ্র ঘোষ ও পারার! একজনের দরখাস্তে--৩৯ পৃঃ । 
১৮৬১ খুঃ ২৫ আইনের ৩১৮ ধাঃ-_কাহাঁকে নোটিস দিতে হইবে--সাক্ষ) 

তলব করাইবাঁর অধিকার | 

বিরোধী সম্পত্তির সকল সরিকগণকে নোটিস দিতে মাঁজিষ্টে ট বাধ্য 

নহেন ; কেবল প্রকৃত বিবাদিগণ নোটিস পাইবে । যথাকালে প্রমাণ 

তলব ন1 করাইলে মৌকদ্দমার শেষভাগে তলবের দাবী থাকে না । 

কধলীচর্ণ চন্দের দরখীস্তে--১৮ পৃঃ | 
১৮৬৫ খ.৪ ২২ আইনের ১১ ও ১৩ ধাঁঃ--মোঁজারের কার্য্যকরণ। 

কোন মোকদ্দমাকারীর 'দরখাস্ত লিখিয়া দিলেই এ আইনের 
১১ ধারা মত মোক্তারের কার্য কর হয় না, সুতরাৎ কোন সনদ- 
শুনা ব্যক্তি উহ? লিখিলে ১৩ ধারা মত দণ্ডনীয় নহে ॥ 

+ ক্রমান্বয়ে ১৮৭২ খ ৪১৩ আইনের ৫২১, ২৯৭; ২৯৫ ধারা । 
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লভ সাহেবের দরখাস্তে--৩৫ পু । 
মিউনিলিপাল উপনিযরম--প্রাত্যহিক জরিমানা । 

মিউনিসিপাল উপনিম়ম ভঙ্গকরণ অপরাধে প্রাত্যহিক জরিমানা 

আইন-নিষিদ্ব। 

এত্রীমতী মহারাণী বঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ-_৪৪ পু । 
শাভরক্ষার যুচ'লক1--মা।জগ্ট্রেটের ক্ষমতা । 

সমনে লিখিত সর্ভ অতিক্রম করিয়া অধিকতর পরিমাণে কিন্বা 
ভা 

দীর্ঘতর কালের জন্য, জামিন লইতে মাজিষ্টেট পারেন না। 

শ্রীত্রীমতী মহারাণী বঃ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়--৩০ পৃঃ | 
শান্তিরক্ষার মুচলিকা--পুরাতন কার্যবিধির ২৯০* ধাঃ। 

একটী শান্তিরক্ষার মুচলিকার কাল অতীত না হুইতেই পুনর্ব্বার 
নুতন মুচলিক। তলব করণ উক্ত ধারাযত অবৈধ ॥ 

শ্ীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মজফর খলিফা- ৩৬ পঃ। 
১৮৬৯ খুই ২৫ আইন-_-৬২ 1 ধাঃ-ছাড়া পশু সম্বন্ধে হুকুম--অবজ্ঞা । 

স্থটানবিশেষে গোক, ছাগল প্রভৃতি পশু চরিবার জন্য ছাঁভিয়! 

দেওয় সম্বন্ধে মাজি্রেটের নিষেধ আজ্ঞা উক্ত আইনের ৬২ ধার? 
অনুয।য়ী হুকুম নহে, সুতরাং কেহ সেই নিষেধ আজ্ঞা পালন ন। 
করিলে দণওবিধির ২৮৯ ধারামত দণ্ডার্হ হইবেক না। 

শ্যামশঙ্কর মজুমদারের দরখাস্তে--৪৫ পৃঃ । 
১৮৬১ খবঃ ২ আইন ৩১৮ খু ধারা । 

উক্ত ধারামতে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য তলব কর আবশ্যক ! 

সুষ্িধর পাঁড়ইয়ের দরখান্তে--১৯ পৃঠ | 
দণ্ডবিধির ৪৪১ ধার। অভিপ্রায় । 

ভয়প্রদর্শন, অবমানকরণ কিম্বা অনিষ$ করণের অভিপ্রায় না 
থাকিলে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ হইতে পারেনা । যখন 

ক ১৮৭২ খৃত ১০ আইনের ১৯৯ ধার। | ১৭৮২ খুঃ ৯৩ আইনের ৪১৮ ধার]। 

ৃ পু ১৮৭২ খই ১০ আইন ৫৩১ ধারা । 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট 1] (৫২ ) [৯ম ভাগ। 

কোন ব্যক্তি বন্থকাল দখলসম্ভুঁভ স্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া অধিক- 

ফাল জলকর স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে নিষেধ করিয়! 

নোটিস জারী করিবার পরেও যদি সে এরূপ কার্ষ্ে বিরভ না হয় 
ভথাপি তাহার অপরাধজনক অনিকার প্রবেশ রূপ দোষ হইবে না। 

শ্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ রাঁমপাঁা--১৬ পৃ | 
দণ্ডবিধি ১০৮১ ১৩৯ ও ২১১ ধারা--মিথা। মোকদমার সহ্বায়তা । 

মিথ্যা অভিযোগের পৌবকভায় সাক্ষ্য দেওয়! মাত্র হেতুতেই 

উহার সহায়ত? করা অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে না। 



€ ৫৩ ) 

বেঙ্গল ল রিপোর্ট দশম ভাগ । 

কুলবেঞ্চ | 
স্পা কী৯৮ 

বৈকুষ্ঠনাথ সাহার দরখাস্তে--৪৩৪ পৃ | 
১৮৬১ খঃ ২৫ আইনের ৬২ * ধার1--বিরোধী হাট--মাজিট্রেটের ক্ষমত|| 

যুক্তিমূলক কাঁরণে যদি মাজিণ্রেটের এমন হৃদ্ুবোধ হুয় যে কাহার 
ছকুমে দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ হইতে পারে কিতা হইবার সম্ভব, 

তাহা হইলে তিনি উক্ত আইনের ৬২ ধারামভ কোন বিরেধধী হাটের 
মালিককে কোন বিশেষ স্থানে ও বিশেষ বারে হাট মিলাইতে, 

অস্ততঃ অপ্পকালের জন্য নিষেধ করিতে পারেন । 

দেওয়ানী আপীল ॥ 
স্পা 

কাশীচন্দ্র দাসের দরখাস্তে-__৪৪১ পৃঃ । 
১৮৬১ খুঃ ২৫ আঃ ৬২, ২৮২ + ধারা-_শাম্তিভজ-_মাজিট্্রেটের ক্ষমতা । 

এঁ আইনের ২৮২ ধারার অন্ুবলে মাজি্রেট অন্যাধ্য কার্য নিষেধ 
করিতে পারেন, কিন্তু ন্যাষ্য কার্য নহে । আইনের এমন উদ্দেশ্য নহে 
যে পাছে অপর একজন শাস্তিভঙ্গ করে সেই কারণ তিনি আর এক 

জনকে সম্পত্তিসস্ভুঁত ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিভে পারিবেন! 

কৌজদারী আপীল । 
রি 

প্রীপ্ীমতী মহীরাণী বঃ বেলীত আলি গং_-৪৫৩ পু । 
১৮৭২ খু ২১ আইনের ৩০ ধারা । সঙ্গাপরাধির স্বীকার বাক্য কখন প্রাসঙ্গিক। 

একত্রে বিচারে আনীভ কয়েক আসামীর মধ্যে কেহ অপরাধ 

স্বীকার করিলে সেই স্বীকার বাক্য অপর আসামীদের বিকদ্ধে 
গ্রাঙ্থ করিতে গেলে দেখিতে হুইবে যে এঁ স্বীকার বাক্য স্বীকার- 

* 1 ক্রমান্বয়ে ১৭২ খংও ১৬ আ$ঃ--৫১৮ ও ৪৯১ ধারা ॥ 77 



বেঙ্গল লরিপোর্ট |] (৫৪ ) [১ম ভাগ। 

কারিকে অপর আসামীদিগের সহিত ভুল্য পরিমাণে সেই অপরাধে 
লিপ্ত করিতেছে । 

শ্রীঞ্রীমতী মহারাণী বঃ সু বঃ স্থবজান--৩৩২ পু । 
জাক্ষা-- অপরাধ স্বীকার বাক্যের বিশ্বাসযোগ্যতা / 

যখন এইরূপ বল! হইতেছে যে আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়া - 
ছিল, তখন আসামী কি কি বাক্য ব্যবহার করিয়াছিল ভাঙা নির্ঘা- 

রণ কর! আবশ্টীক। প্রস্বীকার বাক্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদাভা সাক্ষীগণ 

আসামীকে প্রশ্ন করিয়! আসামীর উত্তর শুনিয়া আপনি আপনি 

যে মর্ব সংগ্রহ করিয়াছে কেবল সেই মর্ম মাত্রই লওয়। আদালতের 

উচিত নহে । যখন আসামী ছুই প্রকার পৃথক উক্তি করিত্তেছে__- 

এক উক্তি দ্বারা আপনার দোষ স্বীকার করিতেছে ও অপরচীর দ্বার! 
তাহা অস্বীকার করে, সেই স্থলে যদি প্রথম উক্তিটি আশপামীর 

বিকদ্ধে লওয়। হয় তবে অপরপ্পী তাহার যথাযোগ্য মুল্যে আসামীর 
সাপক্ষে লইতে হইবে! এঁ ছুই উক্তির মধ্যে কোন একটীকে গ্রাহা 
করিবার অগ্রঞে উভয়ের বিশ্বীনযোগ্যত। পব্িরমাণ কর আদালতের 

কর্তব্য 1 

মাজিষ্রেটের প্রেরিভ নথীস্থ দলিল যাহ! সেসন জজের সমক্ষে 
গ্রমাপন্বরূপ অর্পিত হয় নাই, আনামীর নাপক্ষে বলিয়া হাইকোর্ট 
সেই দলিল দৃষ্টি করিলেন । 

শ্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ তারকনাথ মুখোপাধ্যায় -২৮৫ পৃঃ । 
কার্য্যবিধি (১৮৭২ খু ১০ আইন ) ২৯৬ ধাঁঃ--মাঁজিউ্রেট কর্তৃক ছাড়িয়া রা 
আসামীকে সেসন সোপর্দ করিবার আদেশ করিবার সেসন জজের ক্ষমত. | 

আন্্রিম প্রযাণ লইয়া মাজিষ্রেট কোন আসামী ছাড়িয়া দিলে 

যদি জজ এ আসামীকে সেসন সোপর্দ করিতে আদেশ দেন তবে 
আসামী কোন কোন কার্যে এ অভিযুক্ত অপরাধ হইয়াছে তাহা! 

বিশেষ করিয়। নির্ধারণ করিয়! দিবেন | পুর্বে অসামী যে অপ- 
রাধে অভিযুক্ত হয় নাই এমন কৌন অপরাধ করণ হেতু আসামীকে 
সোপর্দ করিতে জজ আদেশ করিতে পারেন না! 



সাত 

বেঙ্গল ল রিপোর্ট ।] (৫৫ ) [১*ম ভাগ । 

পরিশিষ্ট! 

নিপুর আওরৎ বঃ জুড়াই -৩৩ পুত । 
ভরণপোঁষণের হ্ুকুম--১৮৭ ২ খ$--১০ আইনে ৫৩৬ ধাঁরা। তালাকের ফল । 

কোন ব্যক্তি মাজিষ্্রেট কর্তৃক স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে আদি 
হয় ও কতক কাল তাহা ন! দিয়া যদি আদালতের সমক্ষে উপস্থিতি 

হুইয়1 এ স্ত্রীকে ভালাক দেয়, তবে পুর্ব হুকুম ও তালশীকের মধ্য- 
বণ্তা কালের জন্য ভরণপোষণের ব্যয় দিতে সে বাধ্য, কিন্তু তালা- 

কের পরে বাধ্য নহে । 

শ্রীপ্রীমতী মহারাণী বঃ হিক্স।- ১ পৃ । 
১৮৭২ খঃ১ আইন--২৪ ধার।। 

অপরাধ স্বীক'র ব্যতীত যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যেও আসামীকে 

ভয় প্রদর্শন করা যায় ও সেই অবস্থায় সে অপরাধ স্বীকার করিয়া 

ফেলে তবে এ স্বীকার বাক্য গ্রাহ্য হইবে না । 

রঘু পাড়িয়ার দরখান্তে -২৬ পৃ 
১৮৬৬ খ ৪ ২৫ আঃ--৬৭ * ধা । বিনা প্রমাণে খারিজ । 

যখন মাজিষ্টে,ট আসামীর বিকদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করিয়াছেন 

তখন কার্যবিধির প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী অন্ুসরণ কর] উচিত । 

কিন্ত যদি ইতিমধ্যে এমন কোন অবস্থা ঘটে যাহাতে তাহার প্রতীতি 

হয় ষে প্রথমে তাহার বিবেচনার ভ্রেটী হুইয়ান্ছিল, তাহা হুইলে 
পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন । 

* ১৮৭২ খংঃ ১০ আঁ ৪৭ধাঁঃ। 



€ ৫৬ ) 

বেঙ্গল ল রিপোট একাদশ ভাগ? 

* মিচ্চন্দ্র সরকার বঃ জে এচ্ রেভেম্ন-_৯ পৃঃ । 
-মাঁজিষ্রেটের আজ্ঞা্গসাঁরে বাঁটিতাঙজগা__ ক্ষতিপূরণের নালিস---দেওয়ানী আদালতের 

এলাকা । ১৮৬১ খংঃ ২৫ আঃ--৬৯ খংঃ ৮ আঃ ৩০৮১ 

৩১০ ও ৩১১ ধারা । 

কোন রি ১৮৬৯ খৃঃ ৮ আইনের ৩০৮ ধারামতে ক নামক 
ব্যক্তিকে সরকারী রাস্তার অবরোধ জনক একটি ঘর তাক্ষিতে হুকুম 
দেন। ৩১০ ধারামত ক জুরি স্থাপন প্রার্থনা করে । জ্জুরির অধি- 
কাশ লোক মাজি্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া! ভাহাতে 
মত দেন। ক মাজিগ্রেটের আজ্ঞা পালন না করায় ৩১১ ধারামতে 
তাহার ঘর উঠাইয়া দেওয়। হয় । ক মাদিঞ্রেটের বিকদ্ধে ক্ষতি- 
পূরণের নালিস করিল । থার্য্য হইল যে ক্ষ্তপুরণের নালিস 

চলিতে পারে না; যেহেতু মাজিষ্টেটি আইনের লিখিত কার্য্য- 
প্রণালীর ব্যতিক্রম করেন নাই। 

রেজি 

কৌজদারী আপীল ৷ 

শ্রীপ্বীমতী মহাঁরাণী বঃ সাবেদ আলি গং_-৩৪৭ পৃঃ 
দণডবিধি-:১৪৯ ও ৩০০ ধারা বে-আইনী জনতা'--সাঁধারণ উদ্দ্যেশ্য-_জ্ঞানককৃতবধ। 

এক খও বিরোধীয় জমি হইতে কতকগুলি লোককে ভাড়াইয়া 

দিবার জন্য অপর কয়েকজনে বে-আইনী জনতায় মিলিত হয় ও 

'ভাহাদের মধ্যে একজন প্রথম পক্ষের প্রতি বন্ফুক ছাঁড়িয়। এক 

ব্যক্তিকে বধ করে | ধার্ধ্য হইল যে যেহেতু এ ক্রিয়া হঠাৎ ও বিনা' 
পর্বমনস্থ হইয়াছিল, ভখন জনতার অপর সকল লোকের বিকদ্ধে 

জ্বানকৃতবধের অপরাধ বর্তিতভে পারে না । 

* দেওয়ানী বিভাগে বিচার হয় । 

+ক্রমাহয়ে ১৮৭২ খংঃ ১০ আহ ৫২১) ৫২৩১ ৫২৫ ধারা | 



€ ৫৭ ) 

বেল ল রিপোর্ট ছবাদশ ভাগ। 

পরিশিষ্ট । 
স্স্প্হপ্রী-৮-০ 

কলিকাতাঁর উপনগরের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের 
সভাপতি বঃ আনিঙ্থন্দিন__২ পুঃ্। 

প্রাত্যহিক জরিমানা আইন-বিকদ্ধ । 

শ্রীশ্রীমতি মহা'রাণী বঃ আরমানুল্লা--১৫ পৃঃ। 
১৮৭২ খই ১০ আই--২৪৯ ধাঃ__ সোপর্দকারী ক্খচারীর লমক্ষে সাশ্ষির সাক্ষা | 

আপন শ্রী ও শিশুসন্তানকে বধ করা অপরাধে কোন ব্যক্তি 

সেসনে বিচারে আনীত হয় । অভিযোগ সাপেক্ষ সক্ষিগণ প্রথমে 
মাজি্রেটের সমক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম করিয়া 
সেসনে জোবানবন্দি দেয় 1 

সেসন জজ ২৪৯ ধারার মুলে স্বীয় সমক্ষের প্রমাণ অগ্রাহ্য 
করিয়া মাজিষ্টেটের সমক্ষের প্রমাণের উপর নির্ভর করিনা আসা- 
মীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার কাণ্সর হুকুম দেন । 

ফিয়ার জজ--মাজিষ্রেটের সমক্ষে জোবানবন্দী স্থান বিশেষে 
উক্ত জজ সাহেব গ্রাহ্য করিয়া লইতে পারেন, কিন্ত সেকারণ তিনি 

আপন সমক্ষের লমুদায় সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। 

২৪৯ ধারার * যদি তিনি উচিভ বিবেচনা ববেন ৮» এই বাক্যে 

অনুমান কি কণ্পনা বুঝায় না, যুক্তিমুলক কারণ আবশ্যক করে । 

মরিস জজ--আমার মতে ২৭৯ খাঁরাঁর মর্্ এই যে, যখন 

নিন্ম আদালতের সমক্ষের সাক্ষ্য বিশ্বাস-যোগ্য ও সরল বিবেচনা 
করিবার বিশেষ যুকভিসঙ্গত কারণ থাকে ও সেই প্রমাণ নিজ 

সমক্ষে স্বাধীন প্রমীণের দ্বার কিয়ৎপরিমাণে দৃট়ীভূভ হয়, তখনই, 
কেবল সেসন জজ সেই প্রমাণ ব্যবস্থার করিভে পারেন £ 

এ. 



বেঙ্গল ল রিপোর্ট |] (৫৮) [১২শ ভাগ 

শ্রীপ্রীমতী মহারাঁপী বঃ হাতু খা--২২ পৃঃ । 
১৮৭২ খও ১০ আঁঃ--২৯৭ ধার'_নির্দোষী সাব্যন্ডে খালীস--হাইকোর্টের ক্ষমতা । 

উক্ত মোকদ্দমাঁয় ডেপুী মাজিষ্রেট বাদীর পক্ষে ছুইটী যা 
সাক্ষির জোবানবন্দী লইয়। দরখাস্তে লেখিত বাকি সাক্ষির (যাহা- 

দের মধ্যে ছুই জন আদালতে উপস্থিত ছিল) সাক্ষ্য না লইয়া 

এবহ বাদীকে পরীক্ষা না করিয়া আসামীকে ২১১ ধারা মভ নির্দোষী 

সাব্যন্ডে খালাম দেন | 

মার্কবী জজ-_যরদিও ডেঃ মাঁজিষ্্রেটের কার্য প্রণলী নিঃসন্দেহে 
অআবশইনবিকদ্ধত তথাপি ২৯৭ ধারামতে, নির্দদোবী সাব্যস্তভে খালাসে 

হস্তক্ষেপ করা যায় না । যদি অসঙ্গতরূপে আনামীকে শুদ্ধ ছাড়িয়। 

দেওয়া হইত তাহা হইলে হাইকোর্ট হুস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন । 



€ ৫৯ ) 

বেঙ্রল ল রিপোর্ট ভ্রয়োদশ ভাগ । 
১ ৯ জপ এসি 

কুলবেঞ্চ 7 
৮ 

শ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ অক্ষয়কুমার সাহা এবং নগেক্দ্রলাল 
চডোপাধ্যায়ের দরখান্তে--৩০৭ পৃঃ। 

দণ্ডাবিধি ৪০৫ ধাঁরা : অরীক--অবিহ্িতরূপে ব্যবহার | 

বিশ্বাস পূর্বক ন্যস্ত কিন্বা বাহার উপর প্রভুত্ব আছে এমন সন্ীকি 
সম্পর্তি অবৈধ রূপে ব্যবহার কি স্বীয় ব্যবহারে পরিণত করিলে 
দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারার অপরাধ (বিশ্বাসঘাভকভ। ) হয়। 

শ্রীপ্রীমতী মহারাঁণী বঃ মহম্মদ হুমায়ুন সা_৩২৪ পু । 
অন্যতর অভিযোগ--নিম্পভি-মিথ্য! পাক্ষ্য--পরম্পর বিরোধী উক্তি--কাধ্যবিধি 

(১৮৭২ খু৪১০ আইন ) ৪৫৫ ধার।--দণ্ডবিধি--১৯৩ ধারা । 

মিধ্যাসাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে কোন লোক অন্যততর অভিযোগে 

অপরখধী সাব্যস্ত হয় । অধিকাঁশ জজ ধার্য করিলেন যে এ অপ- 
রাখ-নির্ণয় সঙ্গত হইয়াছে, যন্দিও ছুই অভিযুক্ত উক্তির মধ্যে কোন'ী 
মিথ্যা তাহা জুরি নির্ণয় করে নাই! (জ্যাকসন ও ফিয়ার এ ধার্ধে 
অসম্মভত ছিলেন। ) 

পরিশিষ্ট 1 

শ্রীঞ্রীমতী মহারাঁণী বঃ পিরান ওরফে গঞ্জাই ওরফে 
করীমন--৪ পৃ । 

১৮৭২ খ.৪ ১০ আইন--৬৭ ধারা-(ক) উদাহরপণ-নদও বিধি ৪৯৯ ও ৫০৩ ধারা । 

বেধশ্বাই হইন্ভে কলিকাতা যাত্রাকালে অপরাধ কৃত হইয়াছে এই- 

রূপ ব্যক্ত হয়। . কিন্তু বাস্তবিক বোম্বাই ও এলাহাবাদের মধ্যে 

উহা ঘটিয়ীছিল। .উপরোক্ত স্থানে বাদী ও আসামী নামিয়া পৃথক 

পৃথক ট্রেণে কলিকাতায় আসে । ধার্ষ; হইল যে এ অপরাধ বিচার 



বেঙ্গল লরয়িপোর্ট । ] ( ৬১ ) [১৩শ ভাগ! 

করিতে হাওড়ার মা'জি্রেটের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু যদি উভয় 
পক্ষ যাত্রা ভঙ্গ না করিয়া একাধিক্রেমে কলিকাতায় আসিত ভাহা 

হইলে এ অপরাধ হাওড়ার মাজিট্রেটের এলাকাধীন হইভ। 

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ শ্যাম বাগদী গং-_১৯ পু । 
১৮৭২ খংঃ ১০ আইনের ২৬৩ খারা । 

যদি বিশ্বাস হয় তবে কেবল মাত্র বাদীর উক্তিই যথেষ্ট, জুরিগণ 
ভাকারই উপর নির্ভর করিয় নিম্পত্তি করিতে পারেন । 

ভরীক্ীমতী মহাঁরাণী বঃ সফরদ্দি গং-২৩ পুই। 
১৮৭২ খুই ১০ আইনের ২৮০ ধাঁর1--দওব্বদ্ধি। 

যদি এমন প্রমাণ হয় যে আসামী ইচ্ছাপুর্বক বধ করিয়াছে 
বে মৃত দেহ পাওয়া যায় নাই কেবল মীত্র এই কারণেই এ অপরাধ 

গুকতর পীড়। বলিয়া গণ্য হইতে পাঁরে না! হাইকোর্ট আসামীকে 
জ্ঞীনকৃত বধের অপরাধে অপরাধী করিলেন ॥ 



( ৬১ ) 

বেঙ্গল ল রিপো চতুদ্রশ ভাগ! 
০ 

কুলবেঞ্চ ৷ 

শ্রীপ্বীমতী মহারাণী বঃ সেওয়া ভগতা__২৯৪ পুষ্ঠ। 
১৮৭৩ খুঃ ১০ আইন ১৩ ধারা-শপথ বা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্রুটী | 

উক্ত ধারায় « ভ্রেসি” শব্দে কেবল মাত্র অনবধাঁনত! প্রযুক্ত 

বা আকস্মিক ক্রেদী বুঝাইবে না, সর্বপ্রকার ক্রেচী বুঝাইবে । 

ফৌজদারী আপীল । 
শা শখকীপী 

জীপ্রীমতী মহারাণী বঃ মুসম্মৎ এতোয়ারী-_€৪ পুঃ। 
বালকের পাক্ষ্য,--১৮৭৩ খই ১০ আও ৫ ও ১৩ ধারা-কার্যবিধি ৯৫ অধ্যায় । 

খ ও গাকে কুয়ায় ফেলিয়া দেওয়া! অপরণীধে আনামীর নামে 

নালিস হয়] খকে বধ করা অপরাধে দণওবিধির ৩০২ ধারামত ভাহাঁর 

নামে অভিযোগ হয়, কিন্তু বিচারে সে নির্দোবী সাব্যস্ত হুইয়া 

খালাস পায় । তদনস্তর জয়েন্ট মাজি্রেট তাহাকে দওবিখির ৩০৭ 

ধারামত গকে বধ করিতে উদ্যোগ করা অপরাধে, পুর্ববস্ত্ণ তদস্ত 
ন! করিয়া, একেববরে সেসনে সোপর্দ করেন! সেসন জজের মতে 

এই অপরাধসম্বন্ধে কেবল একটী বালিক। মাত্র চাক্ষস সাক্ষী ছিল ৷ 
ধর্্মতঃ প্রতিজ্ঞ! বা শপথের মর সে বুঝিত না, কেবল সামান্য প্রতি- 

জ্ঞাতে ভাহার সাক্ষ্য লওয়া হয়) জুরি আসামীকে দোষী সাব্যস্ত 
করে । ধার্য হইল যে শপথ বা ধর্শমতঃ প্রতিজ্ঞ! দিতে ক্রুদী হেতু 
(যদিচ এ ক্রুপী জ্ঞানত হইয়াছে ) এ বালিকার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইন্ডে 
পারে ন] | আরে থার্য্য হইল যে পুর্বববর্তী তদন্ত ন। কর)? হেতু ক্রুী 
আসামীর সাফাইয়ের পক্ষে অনিষউজনক হওয়ায় যাবতীয় কার্যযা- 
নুষ্ঠান রক্তি ও নুতন বিচার হওয়া উচিত। 



( ৬২ ) 

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট-১৮৭৬ খুষ্টান্দ । 
সিসি ৩০ উস স্পা ও বা সটান 

০ 

ফৌজদারী আপীল ॥ 
শা কী 

শ্রী্ীমতী মহারাণী বঃ মারুতি দাদা । 
« সহায়তা ” একটা স্ৃতন্ত্র অপরাধ । 

প্রধান অপরাধী খালাস পাইলেই যে সঙ্বায়তাকারী শাস্ভি 
পাইবে না এমন নহে । একের খালাসের সহিত অন্যের সৎত্বব 

নাই । সহায়ভার শান্তি, প্রধান আসামীর শাস্তির উপর কোন 

প্রকারে নিভর করে না /--১বো--১৫ পৃঃ । 

বরকতুল্প! খা বঃ রেণী গং । 
৯৮৭২ খ.৪ ১০ আইন ৪৬৮, ৪৬৯ ধারা-অভিযোঁশের অনুমতি । 

উপযুক্ত আদালত অভিযোগের অনুমতি দিলে, উপরিস্থ আদ।- 
লত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না! কিন্ত নিম্ন অদীলত 

অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলে, উপরিস্থ আদালত তাহা দিতে 
পারেন ।-_-১এলা--১৭ পৃ । 

প্ীশ্রীমতী মহারাঁণী বঃ লক্ষ গোবিন্দ গং । 
১৮৭২ খ.৪ ১০ আইন ৬৭ ধারা । এলাকা! । 

মহারাজ গৈকোয়াড়ের অধ্িকারভুক্ত ভেলনপুর গ্রামে ভাকাতী 
হওয়ায় কতক মাল ব্রিটিস অধিকারে পাওয়া যায়! থার্য্য হুইল যে, 

আসামীদের বিকদ্ধে ডাকাঁতীর অভিযোগ হইছে পারে না, ঘেহেতু 
ডাকাতী একটী স্বতন্ত্র অপরধধ, যখনই সংঘটিত.হয় তখনই সম্পুর্ণ 

হইয়াছিল। কিন্তু ভেলনপুর যদি ব্রিটিসব অধিকারম্ছ হুইভ- তাহা! 

হইতে মাল লহইয়! যাওয়। প্রভৃতি পরবর্তী কার্্যসমূহু প্রধান 



ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] ( ৬৩) [১৮৭৬ খুষ্টাব | 

অপরধধের সহিত সন্মিলি'ভ হইয়া, ৬৭ ধারামতে যে যে জেলায় এ মাল 
আনীত হইত সেই সেই জেলার বিচার অধিকারে অসিত 1 বর্তমান 
অবস্থায় কেবলমাত্র জ্বানপুর্বক চোর] মাল দখলে রাখা অপরাধে 
আসামীর দও হইতে পারে, যেহেতু মাল ব্রিটিস্ অধিকারে 
রক্ষিত হুইয়াছিল ।--১ বো--৫* পৃঃ। 

শ্রী্বীমতী মহারাঁণী বঃ£ুঠাকুরপ্রসাদ | 
১৮৭ ২ খঃ ১০ আঃ ৩৯০ ধারা ।--অপরাধ নির্ণাত ব্যক্তি--সেসন জজের 

জামিন লইবার ক্ষমতা ) 

উল্লিখিত আইনের ৩৯ ধারার অন্তর্গত * অভিযুক্ত ব্যক্তি” 
অর্থে অপরাধ নিণ্শণত ব্যক্তিকে বুঝায় না। যেব্যক্তির অপরাধ 
সাব্যস্ত হুইয়৷ দণ্ড পাইয়াঁছে, উল্লিখিত ধারামত সেসন জজ তাহাকে 
জামিনে ছাড়িতে পারেন না 1--১এলা--১৫১ পৃঃ 

কৌজদারী আপীল । 
স্প্ক৯৮- ০০ 

শীপ্তীমতী মহারাণী বঃ সমসের খাঁ । 
১৮৭২ খ.$ ১০ আ$--২১৫+ ২৯৬ ধারা :_-ওয়ারেণ্টের মোকদ্মাভিস্মিস্--পুনংক্ছাঁপন 

কোন ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা দণ্ডবিধির ২১৪ ধারামত রফা 
নিষ্পত্তির অযোগ্য হইলেও পক্ষগণ তাহা আপোষে নিষ্পত্তি করায় 

মাজিপ্রেট তাহা ভিসৃমিস্ করেন | থ্ণর্য্য হইল যে এ “ভিসৃম্লিসৃ 
করণ” ২১৫ ধারার অন্তর্গত “ছাড়িয়া দেওয়ার” তুল্য এবৎ এ 
আপোষ নিষ্পত্তিতে মোকদ্দম] পুনক্রথাপনের ব্যাঘাত জন্মে নাই । 

১ বো--৬৪ পৃঃ 

ভীপ্রীমতী মহারাণী বঃ কুলব্রাণ সিং। 
১৮৭ ২ খঃ ১০ আঃ ৪৬৮১ ৪৭১৮ ৪৭২১ ৪৭৩ ধারা-লাধাঁরণের ন্যায্য বিচারের বাঁধাজনক 

অপরাঁধ--আদাঁলত অবৰজ্ঞা-অভিযোগ--কাধ্য প্রণালী । 

সাধারণের ন্যায্য বিচারের বাধাজনক অপরাধ কার্যবিধির 

৪৭৩ ধারখর অন্তর্গত আদালত অবজ্ঞাস্চচক অপরাধ নহে । কিন্তু 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] ( ৬৪ ) [১৮৭৬ খুষ্টাব্। 

তথাপি কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের যদি এমন বিবেশ 
চনা হয় যে ১৮৭২ খুঃ ১০ আইনের ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯ ধারার লিখিত 

কোন অপরাধে তদস্ত আবশ্যক তবে আসামীকে শ্বয়ৎ বিচার না 

করিয়া অন্য আদালতের নিকট অর্পণ করিবেন। উল্লিখিত বিধান 
৪৭২ ধারার কার্য্যপ্রণালীতে খাটিবে না। ১এলা--১২৯ পৃঃ । 

শীঞ্জীমতী মহীরাণী বঃ রহিমত | 
অপরাধ আপোষ নিষ্পতি_দঃ বিঃ ২১৪ ধারা 1।--১৮৭২ খুই ১০ আঃ ২১০ ধারা । 

যে কোন অপরাধের সংজ্ঞায় ইচ্ছণপূর্বক, অভিপ্রায় পুর্ব্বক, 
বঞ্চনাপুর্ৰবক, শঠতাপুর্বক প্রভৃতি বিশেব অভিপ্রায়স্থচক গুণবাচক 

যুক্ত কার্ধ্য লক্ষিত হয়, এবৎ যদি সেই কার্ষ্যে অভিপ্রায়ের সংঅব 
না থাকিলে অপরাধ হইতে না পারে, তবে এ অপরাধ আপোষ 

নিষ্পত্তির যোগ্য নছে। কিন্ত যে ক্রিয়া অপরাধির অভিপ্রায়ের 

সংঅ্বব বিনাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ও যাহার জন্য 

ক্ষতি গ্রস্ত ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে, সেই ক্রিয়া- 

সন্ভৃত অপরাধ আপোষে নিষ্পত্তি হইতে পারে । ১৯ বো--১৪৭ পৃঃ 

কেশব লক্ষণ সংক্রান্তে ৷ 
১৮৭২ খ. ৪ ২০৯ ধারা--বাদী । 

কোন দেওয়ানী আদালতৈর কারকুন আসামীর মাল ক্রোক 

করিতে শিয়াছিল ! সে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট করে ষে আসামী 
তাঁহাকে বাধা জন্মাইয়াছে] এ আসামী ফৌজদারী সোপর্দ হইয়া 
বিচরে আনীত হইলে মাজিখ্টেট ভাহাকে নির্দোষী সাব্যস্তে খালাস 
দিয়া ক্ষতিপূরণের জন্য ২০৯ ধারামতে আসামীকে টাকা দিবার 

জন্য কারকুনের প্রতি আদেশ করেন । ধার্য হইল বে কারকুন এ 

মোকদমণর বাদী নহে, সুতরাং ক্ষতিপুরণের হুকুম আইনসঙ্গত হয় 

নাই। এইরূপ মোকদ্দমায় যে কর্মচারী মোকদ্দমা কজু করেন তীহাকে 

বাদী বলিয়া! গণ্য করিতে হইবে । ১ বো--১৭৫ পৃঃ । 



ইগ্ডিয়ান ল রিপোর্ট 1] ( ৬৫ ) [১৮৭৬ খৃষ্টাব্ব । 

মহেশ মিস্ট্রী ওগয়রছের দরখাস্তে। 
১৮৭২ খুঃ ১০ আইন--২৯৪, ২৯৫, ২৯৬ ও ২৯৭ ধারা--২১৫ ধারামিতে ছাঁড়িক়। 

দেওয়া---কার্য্যানুষ্ঠান পুনরুণাপন। 

প্রমাণ লইয়া ২১৫ থারশমভ আসামী ছাড়িয়া দেওয়। হইলে 
জেলার মাজিঞ্রেট সেই মোকদ্দমা পুনকথ্খাপন করিতে পারে না ॥ 
য্দি অনিয়মিত রূপে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে মোক- 
দম] পুনকণ্থাপন সম্বন্ধে ২৯৭ ধার1 মতে হাইকোর্টের হুকুম আবশ্যক 1 

: ১ কলি-_ ২৮২ পৃঃ । 

শীঞ্ীমতী মহারাণী ব জগৎ্মাঁল। 
১৮৭২ খু৪ ১০ আইন--৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৩ ধাঁরা-_সাঁধারণের ন্যাধ্য বিচাঁর বাঘাঁত- 

জনক অপরাধ--আদাঁলভ অবজ্ঞা ॥ 

সাধারণের ন্যায্য বিচারের ব্যাঘধাতজনক অপরাধ ৪৭৩ ধারার 

মর্শান্ুসারে আদালত অবজ্ঞা নহে! 

দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের যদি এমন বিবেচনা! হয় 
যে কার্যবিধির ৪৬৭, ৪৬৮ ও ৪৬৯ ধারায় লিখিত অভিযোগে 

তদস্ভের বিশেষ কারণ আছে তবে এ আদালতের এ অপরাধ স্বয়ং 

বিচার করিতে ৪৭১ ধারা মতে নিষিদ্ধ নহে ।_-১ এলা-_-১৬২ পৃঃ । 

শ্ীপ্রীমতী মহারাঁণী বঃ তুকাষ্য বিন তামান]। 
১৮৭২খ.$ ১০ আইনের ২২০১ ৩১৪ ও ৪৫৪স্রারা ও দগবিধি ৪7৭, ৩৮০ ধারা 

নান। অপরাধের এককালিক শাত্ডি-_দও | 

দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধার] মতে চুরি করণার্থ রাত্রিযোগে দোষভাবে 

পরগৃহে প্রবেশ করণ ও ৩৮* ধারামত গ্বহ-চুরি এই ছুই ধারায় 

এককালে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আসামীর একপীমাত্র দও্াজ্ঞ। হইতে 

পারে! কিন্তু উভয় অপরাধে আসামীকে পৃথক পৃথক্ শাস্তি 
দিতে হইলে এ ছুই দও একত্রে করিলে, উভয় অপরাধের মধ্যে গুক- 

ভর অপঁরধধের নিমষিত যে শাস্তি নিরশিত আছে; তাহার অধিক 

হইভে পারিবে না।--১ বো--২১৪ পৃঃ । 
ঝ 



ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ।] ( ৬৬ ) [১৮৭৬ খষ্টাব। 

জীঞপ্রীমতী মহারাণী বঃ শিব গং । 
অপরাধ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করণ প্রণালী । 

কার্ধ্যবিথির ১২২ থারানুষায়ী লিখিত অপরাধ স্বীকার বাক্য 
প্রমাপস্বরূপ আদালতের গ্রাহ্য করিতে হইলে আসামী উহ স্বেচ্ছা 

ক্রেমে বলিয়াছে কেবলমাত্র এই পাঠ লেখা প্রচুর নহে! কার্যবিধির 
৩৪৬ ধারার প্রস্তাবিত পাঠ, অর্থাৎ উহা যে মাজিষ্রেটের সমক্ষে 
ও শ্রুতিগোচরে লওয়া হইল এবৎ আসামী যাহা বলিয়াছিল তাহ। 

সমস্ত বিশুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইল; ইহাও লেখা আবশন্ক। অপ- 

রাধ স্বীকার বাক্যই আদালতের অগ্রাহ্য হইলে, আসামী যে 

বন্ততঃ শ্বীকার করিয়াছিল ইহ সপ্রমাণ করণার্থ কোন বাচনিক 

সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে না 1--১ বো--২১৯ পৃঃ । 

শীঞ্জীমতী মহারাণী বঃ রামবিভগৌড় । 
১৮৭ ২ ৫ ১* আইন ৩১৪ ও ৩১৮ ধারা--বছু অপরাধের সমষ্টীকৃত 

দণ্ডাজ্ঞ।-_ আপীল 

যখন অনেক অপরাধে এক সময়ে আলামী দোষী সাব্যস্ত হইয়া 
সমস্টীকত দ্ডাজ্ঞা পায়, এ দণ্াজ্ঞা আপীল বা নিষ্পত্তি দৃীকরণ 

পক্ষে একটী দগাজ্ঞ। বলিয় পরিশীণিত হইবে ।--১ বোৌ--২২৩ পৃঃ ॥ 

ীপ্রীমতী মহারাণী বঃ গুড় বক্স গং । 
১৮৭২ খ ১০ আইন ৪৬৭, ৪৬৮, ৪ ৬৯ ও ৪৭১ ধার-অভিযোগ 

কার্য প্রণালী । 

৪৬৭__৬৮--৬৯ ধারার লিখিত অপরাধ সমুহ বিচার করিবার 

সাহার ক্ষমত আছে এমন আদালতের সমক্ষে সেই সকল অপরাধ করা 

হইলে কার্যবিধির ৪৭১ ধারায় তাহাকে উহ্হা বিচার করিতে নিষেধ 
করে লা 1টি এলা-৮৯৩ পৃঃ ॥ 

০০০১০১০০ 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] ( ৬৭ ) [ ১৮৭৬ খুষ্টার্ধ 

সাদি কৌজদারী বিভাগ 1 
পপি ৯৮ 

জ্ীঞ্জীমতী মহারাণী বঃ উপেন্দ্রনাথ দাঁস গং । 
দণ্ডবিধির ২৯২, ২৯৪ ধারা-বিশিষ্ট অভিযোগ-_কার্য্য প্রণালী | 

উল্লিখিত ছুই থারামতে সুমভিযোগ প্রস্তত করিতে হইলে কোন 

কোন বাক্য ব' "নিদর্শন অশ্লীল হইয়াছিল ও আসামী উচ্চারণ 

করিয়াছিল বা সাধারণের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছিল তাহা বিশিষ্ট- 
রূপে অভিযোগ পত্রে নির্দিষ্ট করিতে হইবে; যেষে বাক্য বা 
নিদর্শন আসামী কর্তৃক উচ্চারিত বা সাধারণের দুর্টিগোচরে আনীত 
হওয়া প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইল এবং যাহা মাঁজিষ্টেট অশ্লীল বলিয়। 
ধার্ধয করিলেন, তাহা রায়ে লিখিতে হইবে ।_-১ কলি--৩৫৬ পৃঃ । 



(৬৮ ) 

ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট” ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ । 

ফৌজদারী আপীল । 
স্প্রপ8 

জীঞ্ীমতী মহারাঁণী ব ভোলানাথ সেন! 
বিচার করিবার প্রাতিবন্ধকতা-_বিচারকর্তার পাক্ষ্য দেওন। 

কোন স্থানের জেল দারগ। সরকারী টাক! তছরপ করায়, 
বেঞ্চের সমক্ষে বিচারে আনীত হয়! এ বেঞ্চে জেল! মাজিহ্টেট 
ও ভত্রত্য জেল সুপারিন্টেণ্ন্টেও অথিবিষ ছিলেন | আসামী 

আপন সাফাইয়ের জন্য কতকগুলি সাক্ষীর নাম করায় অধিবিষ্ট 

মাজিখ্রেটগণ জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে উহ্ণদের মধ্যে কতকগুলির 
সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতে জেল মধ্যে প্রেরণ করেন! পাছে তাহার! 

উপদেশ পাইয়া সত্যের বিপর্যয়ে বলে, এই কারণ অগ্ঠে ভীহাদের 

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ শ্রেয় বিবেচন। হুয়। থার্ধ্য হুইলযে এ প্রকার 

সাক্ষীর জোবানবন্দী কর? অসঙ্গত | 

আরে ধার্ধয হুইল যে এঁ মোকদ্ঈমার জেল সুপারিন্টেণডেণ্টের 

বিশেষ স্বার্থ থাকায়, অধিবিষ্ট মাজি্রেটগণের সঙ্গে ভীহার বসা 
আইনবিকদ্ধ ২ কলি--২৩ পৃঃ | 

শীশ্রীমতী মহাঁরাণী বঃ গজিকোম রাণুর | 
১৮৭২ খং১--১০ আইন--১৯৭, ৪৭২, ৪৭৩ ধারা--উপযুভ আঁদাশত 

মিথ)! লাক্ষ্য । 

১৮৭২ খুঃ ১০ আইনের ৪৭৩ ধারার অন্তর্গত “ আদালত অবজ্ঞা» 

অর্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়। অবধি বুঝায় 
লেসন জজের সমক্ষে মিথ্যা! সাক্ষ্য দেওন অপরাধে যখন কোন 

আসামী কোন প্রথম শ্রেণী মাজিস্রেটের সমক্ষে বিচারে আনীত হয়, 

আর যদি দেই স্থানে এ জজ ভিন্ন অন্য আসিফ্টাণ্ট বা জয়েণ্ট জজ ন] 
থাকেন, তবে এ আসামীকে সেসন সোপর্দ না করিয়! মাজিপ্ডেট স্বয়ং 



ইঞ্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] ( ৬৯ ) [ ১৮৭৭ খুষ্টাব্ঘ 

বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন | যদি এ দণ্ড লঘু বলিয়া! বিবেচনা হয় ভবে 

বৃদ্ধির জন্য জজ হাইকোর্টে লিখিতে পারেন 1-- 

১ বেো---৩৯১ প্ঃ ] 

জগচ্চন্দ্র চক্রবর্তির বিষয়ে | 
১৮৭২ খু ২১০ আঃ ২৯৪, ২৯৭ ধারা । 

কোন শীস্তিভঙ্গষের মোকদ্দমায় মাজি্রেটি ৬০০০০ কি ততোধিক 
টাকায় উভয় পক্ষকে আবদ্ধ করে | এ হুকুম যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া 

হাইকোর্ট তাহ? রহিত করেন 1 
মাজিঙ্রেটের কার্ধ্যাহুষ্ঠান স্পউভঃ যুক্তিবিবর্জ্িত বলিয়া প্রভীয়- 

মান হইলে, হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ কর্রিতে পারেন | কার্যবিধির ২৯৪, 
২৯৭ ধারায় ভাহাদের ক্ষমতা প্রতিরোধ করে না 1 

২ কলে---১১০ পৃঃ । 

শ্রীস্ীমতী মহারাঁণী বঃ আম্িগোঁড়া ওগয়রহ। 
সহাপরাধীর শ্বীকারোকি--১৮৭২ খ$--১ আইনের ৩০ ধাঁর। | 

কেবল মাত্র স্থাপরাধীর স্বীকার বাক্যে নির্ভর করিয়া আসামীর 

অপরাধ নির্ণয় করণ আইনসঙ্গত নহে 1_-১ মা--১৬৩ পৃঃ! 

জ্রীপ্তীমতী মহাঁরাণী বঃ গোবিন্দ । 
জ্ঞানকৃত্ত বধ--অপরাধযুক্ত নরহত্যা- দণ্ডবাধর ২৯৯ ও ৩০০ ধারা । 

আসামী আপন জ্রীকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বক্ষের উপর 

হাটু দিয়া মুখে ছুই ভিন প্রচণ্ড যুষ্ট্যাঘাত করিলে মস্তিফ্ষে রক্ত 
প্রবাহিত হুইয়। তৎক্ষণাৎ কি কিঞ্চিৎ পরে এক্রীর মৃত্যু হয় । ধার্য্য 
হুইল যে বধ করিবার অভিপ্রীয়ের অবর্তমানে এবৎ এ আঘাত 

সাধারণতঃ সাংঘাতিক না থাকায়, আসামীর অপরাধ “জ্তানকরূতত 
বধ নহে” কিন্তু “অপরাধযুক্ত নর্বহত্যা ৮” ।--১ বো--৩৪২ পৃঃ 



ইত্ডিরান ল রিপোর্ট |] ( ৭* ) [ ১৮৭৭ খৃষ্টাবী ! 

শ্রীষ্ীমতী মহারাণী বঃ পরশাপা মহাদেবপ! । 
আদালত অবজ্ঞ]--কা্যবিধি ৪৩৫) ৪৩৬) ৪৭১১ ৪৭২) ৪৭৩ ধারা । 

কার্ধ্যবিধির ৪৭৩ ধারার বিধান কেবল মাত্র দণ্ডবিধির দশম 
অধ্যায়ের লিখিত অপরাধে আবদ্ধ নহে, কিন্তু সর্বপ্রকার আদালত 
অবজ্বায় খাটিবে 17১ বো_-৩৩৯ পৃঃ । 

শ্রীঞীমতী মহারাণী বঃ লোচা কালা । 
কা্য্যবোধির ১৫৭ ধাঁরা--ওয়াঁরেণ্ট 1 

ওয়ারেপ্ট বাহির করিবার সময় মাজিষ্টেটকে যে আপন এলাকার 
ন্তর্গত থাকিতে হইবে এমন নহে, এলাকার বাহিরে থান্তিয়াও 
তিনি ওয়ারেন্ট বাহির করিতে পারেন 1১ বো-_-৩৪৬ পৃঃ । 

জীপ্রীমতী মহারাণী বঃ শঙ্তু রছঘু। 
দণ্ডবিধি ৪৯৪ ধারা-স্বজাতিষ্ফ লোকের বিবাছ অলিদ্ধকরণ ক্ষমতা | 

বিবাহ অনিদ্ধকরণ কিন্বা! কোন জ্্রীলোককে স্বামী বর্তমানে বিবাহ 
করিতে অনুমতি দেওন, এইরূপ ক্ষমতা কোন জাতি-সমাজের নাই 
এবৎ আদালতও সেই ক্ষমত। গ্রাহা করিবেন না। 

দণ্ডবিধির ৪৯৪ থারামত “পুনর্বরিবাহু করণ ব1 তাহার সহয়ত! 
(১০৯ ধার1) করণ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যদি কেহ সাফাইম্বরূপ 

কহে যে জাতি-সমাজের অহুমতিক্রমে স্বামী বর্তমানে পুনশ্চ 

বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে ইহ? সে সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছিল, তবে সে 
উক্তি আদালতের গ্রাহ্য হইবে না ১ কো--৩৪৭ পৃঃ) 

জ্রীঞ্রীমতী মহা'রাঁণী বঃ অরুণ চেলম গং । 
দণডবিধি ৩৭২ ধারা । 

দণ্ডবিধি ৩৭২ ধারার লিখিত অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে, 

নাবালিকার শরীর সম্বন্ধে দখল বা! আধিপত্য, সম্যক প্রকারে হুস্তাস্তর 
হওয়া আবশ্যক করে না (১ মা--১৩৪ পৃঃ! 

ভতগ প্রযারিটা রাহ 



ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] ( ৭১) [ ১৮৭৭ খৃষ্টান্ব। 

ভ্রীঞ্ীমতী মহাঁরাণী বঃ আদিবিগছু | 
ভিন্ন রাঁজ্যে চুর্রি--১৮৭২ খ.ও ১০ আইনের ৬৭ ধার1। 

অন্য রজার অধিকারে চুরি যাওয়া মাল সহ আপামী ত্রিটিস 
অধিকারে গ্রেপ্ডার হয় । থধার্ধ্য হইল যে কার্যবিধির ৬৭ থাঁরা মতে 

ব্রিটিস অধিকারে চুরির অভিযোগ আসামীর বিকদ্ধে হইতে পারে 
না । [ কিন্তু চোরামাল দখলে রাখা অপরাধে বিচার হইতে পারে |] 

- ১ মা-১৭১ পৃঃ । 

শীঞ্জীমতী মহারাণী বঃ সমিয় কন্দাঁন। 
দণ্ডবিধি ৩৬৩ ও ১১৬ ধারা মহৃষা চুরির সঙ্বায়তা। 

অপ্রাপ্তবয়স্ক বাঁলিকা-চুরি অপরাধের সহায়তা দোষে আসামী 
শান্তি পায়। আনসামী জানিত যে এঁ বালিকা কোমরিন নামক 

ব্যক্তির কুপরাীমরশে পিতামাতার বিনা অন্ুমতিক্রেমে গুহ পরিত্যাগ 

করিয়াছিল, তথাপি সে উহ্হাকে জিংছল ঘ্বীপে কান্দিগ্রামে লইয়" 
যাইতে প্রবৃত্ত হুইরাঁছিল। পথে সে ধৃত হয়। মনুষ্য-ডুরি অপরাধ 

সম্পুর্ণ হইবার অগ্রে অর্থাৎ বালিকাটিকে বাটী হইতে বাহির করি- 
বার পুর্ব্বে কোমরিনের সঙ্গে আসামীর ষড়যন্ত্র ছিল না বলিয়া 
নসেসন জজ তাহাকে ছাড়িয়া দেন! ধার্য হইল যে যতক্ষণ কর্তৃ- 

পক্ষের সংরক্ষণ হইতে বালিকাটী স্থানাস্তর নীত হইতেছিল তভ- 
ক্ষণ পর্য্যস্ত এ অপরাধের সহায়তা, সম্ভব । বর্তমান মোকদ্দমায় 
৩৬৩ ও ১১৬ ধারা মত আসামী দণ্ডাহ 1১ মা-_-১৭৩ পৃঃ । 

শাঞ্ীমতী মহারাঁণী বঃ ং 
নাহ সাক্ষ্য ও ৪১০১৮ | 

যখন অসামীর শেনাক্ত সঘন্ষে অন্য প্রমাণ নাই, ক্ষমা প্রাপ্ত 

সহাপরাধির সাক্ষ্যের মুলে অপরাধ নির্ণয় আইনসঙ্গত নহে ; 
সঙ্গীগয় আসামীর স্বীকার বাক্য 'গ্ী পাঁক্ষ্যের যথেষ্ট পোষক বলিয়ঃ 

. শীণ্য হইবে না 1--১ বো--৪৭৫ খুঃ | 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট 1] ( ৭২ ) [১৮৭৭ খৃষ্টান । 

জরীপ্রীমতী মহারাণী বঃ পিটরসন। 
: অপরাধ করিবার উদ্যোগ । 

কেবল্মান্ত অপরাধ সাধন করিবার উর্পাঁয় উদ্ভাবন করলেই 
* উদ্যোগ * বলা যায় না! যে অবস্থায় আসামী প্রতিবন্ধক প্রাণ 

না হইলে অপরাধ সংঘটিত হইত, তাহাকে * উদ্যোগ * কহে। 
১ এল--৩১৬ পৃঃ 1 

শ্রীঞ্ীমতী ভারতেশ্বরী বঃ চারু নইয়া। 
দণ্ডবিধি--৪৪৭ ধাঁরা-সাঁধারণের গম্য নদী । 

সাধারণের গম্য নদীশ্ছিত জলকর সম্ত্বের অবৈধরূপে ব্যাঁধা 

জনম্মাইলে দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারার অপরাধ করা হয় নাঁ। কোন 

নদীতে বাদির জলকর সত্ব ছিল, আসামী এ নদীতে জাল ফেলিয়। 

মস্ত থরিত। ফেঠজদারী আদালতে ভাহার নামে অভিযোগ 
্ছাপন হইলে বিচারে 8৪৭ থারামভ অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তাহার 

ার্থদণ্ড হুয়। নদীতে সকলের গমনাগমনের অধিকার আছে, সেই 

প্রকার স্থানে প্রবেশ করিলে অনধিকার প্রবেশ করা হয় না বলিয়! 

হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন ।--২ কলি--৩৫৪ পৃঃ । 

জরীশ্রীমতী মহারানী বঃ আচার্য ! 
দণ্ডবিধি -৩০৪ ক ধারা । 

একটি সামান্য বিবাদে আসামী কোন লোককে ধাক্কা মারায় 
সে আঢ়াই হাভ নিচে রাভ্ভার উপর পড়িয়া যে আঘাভ পায়, 

তাহা হইতে খনুষহ্কার জন্মিয়া পঞ্চম দিবসে তাহার মৃত্যু হয়। 

ধার্য হইল যে দণ্ডবিধির '৩০৪ ক ধরণর লিখিত অপরাধ কিনা 

অপরাধযুক্ত নরহুত্যার অভিযোগ আসামীর বিকদ্ধে হইতে পারে 

না) যেহেতু এরূপ ফল ঘটিবার কোন সম্ভাবিত'কারণ ব1 খটাই- 
বর উদ্দেশ্য ছিল না ।--১ মা--২২৪ পৃহ। 



ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ।] ( ৭৩ ) [১৮৭৭ খৃষ্টান 

শ্রীঞ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ রামেশ্বর রায়। 
দণ্ডবিধির ১৯২, ১৯৩, ৪১৪ ধারাঃ--নিথ্যা প্রমাণ সংঘটন- চোরামাল গোপন করা | 

কোন নিরপরাধিকে অপরধধ্ী সাব্যস্ত করাইবার মানসে আসামী 
তাহার বাটীতে ও বাগানে অপহৃত রেলওয়ে পিন গোপন করণে 
সহায়তা করিলে, বিচারে আনীত হইয়া চোরামাল গোপন কর. 

ণের সহায়তা ও মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তত করা, ছুই অপরাধে দণ্ডবিধির 

৪১৪ ও ১৯৩ ধার! মত অপরাধী সাব্যস্ত হুইয়! পৃথক্ পৃথক দণ্ড 

পায়! ধার্য হইল যে মাজিঙ্রেটের পৃথক্ পৃথক দণ্ডাজ্ঞা আইন- 
সঙ্গত হইয়াছিল 1১ এল-_-৩৭৯ ধারা! 

শ্রীঞ্ীমতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ হলধর পাড়ুই। 
দওবিধি ২৭৭ ধারা । 

উল্লিখিত ধারার অন্তর্গত * সাধারণের ব্যবহার্য উলুই কি জলা- 
শয়” অর্থেলাধারণ ব্যবহ্থার্যয নদী বুঝাইবে না। মৎস্য ধরিবার 
জন্য নদীতে বৃক্ষের শাখা পুতিলে 'ঈ ধারার কথিত অপরাধ হুয় না। 

২ কলি--৩৮৩ পৃঃ । 

শ্রীঞ্জীমতী ভারতেশ্বরী বঃ দিদার সরকার। 
সচ্চরিক্রের জামিন--কার্য্যবিধির ৫০৫ ধারা ॥ 

যাহার নিকট হুইতে সচ্চরিত্রের জামিন তলব করা যায়, হুকুম 
পালন করিবার নিমিত্ত ভাহাকে অবনর দেওয়া উচিভ ।-- 

২ কলি--৩৮৪ পৃঃ। 

স্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ দ্বারিকানাঁথ চৌধুরী । 
্টাম্প আইন (১৮৬৯ খই ১৮ আইন ) ২৯ * ধারা। 

ধার্য হইল যে দণ্ডের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য স্টাম্প মাসুল 
ন। দিয়া বঞ্চনা কপ্সিবার অভিপ্রায় ছিল কি না ইহা নির্ণয় করিতে 

মাজিঞ্রেট বাধ্য 1--২ কলি--৩৯৯ পৃঃ! 
%* ১৮৭৯ খও ১ আইনের ৬১ ধারা । 



ইঙ্ডয়ান ল রিপোর্ট ।] (৭৪ ) [ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ । 

এঁ মোকদ্দমায় আরো ধার্ষয হইল যে২৪* থারা সংক্রান্ত যে 

কোঁন মেকদ্দম] কালেকউরের গেচির আসে তিনি তাহাই ফৌজদারী 
সোপর্দ করিতে পারেন? কিন্তু ফৌজদারী সোপর্দ করিবার পর্বের 
আশসায়ীর কোন বঞ্চন। করিবার অভিপ্রীয় ছিল কিনা ইহাঁও নির্ী- 
রণ করা ভাহার কর্তব্য 1 কিন্ত কালেইউর সোপর্দ করিলে যদি এমন 

প্রমাণ হয় যে দলিলে ফ্টাম্প কমুম দেওয়া হয় নাই, কি কম দেওয়া 

হুইয়াছে তবে ২না ধারা মত মাজি্রেট অপরাধ সাব্যস্ত করিতে 

বাধ্য, কিন্ত দণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় করণ সম্পূর্ণরূপে তাহার স্বীয় 
আয়ত্যাধীন /--২ কলি-_-৪০৩ পৃঃ ॥ 

শ্রীপ্তীমতী মহাঁরাণী বঃ হনুমন্ত । 
১৮৭ ২ খু ১০ আঁ$--৩৪৪১ ৩৪৫১ ৩৪৭, ৪৫২ শীহ। দঃ বিঃ ৩৭৪ ধারা 1--প্রমাণ-আইিনের 

(১৮৭২--১ আঃ) ৩২ ধারা ২ প্রকরণ ও ৩৪ ধারা--পুথক্ অপরাধের 

একত্র বিচাঁর-হিসাঁব ইত্যাদি । 

১৮৭২--৭৩, ৯৮৭৩-৭৪, ও ১৮৭৪--৭৫ খুফটান্দে চুরী, চুরীর সহা- 

য়ভা, চোরামাল দখলে রাখা হেতু আসামী ২৭টী অপরাধে অভিযুক্ত 
হইয়া বিচারে আনীত হয়, ও ছুইপী অভিযুক্ত অপরাধে অপরণধ্ী 
সাব্যস্ত হইয়! দণ্ড পায়! ধার্ধ্য হইল যে কার্যবিধির ৪৫২ ধার! 
মতে এ অপরাধ নির্ণয় আইন বিকদ্ধ | 

যে কোন ব্যক্তি কোন হিসাব সংক্রাস্ত বিষয়ের সভ্যতা 

অবগত থাঁকে সে স্বয়ৎ কিম্বা তাহার উক্তি ক্রমে এ হিসাব না 

রাখিলে বা রাখা হইলেও যদি বাধূলা সম্বন্ধে নিয়মিত রূপে অন্যের 

দ্বারা রক্ষিত হয়; তবে প্রমাণ-আইনের ৩৪ ধারা মত তাহা আদা” 

লভের গ্রাহ্য হইতে পারে ৫ হিসাব লিখিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারীর 
দ্বার! কোন কারবারের পক্ষে এই হিসাব রক্ষিত হইয়ণছে যদ্দি এইরূপ 
প্রমাণ হয় ভবে সেই হিসাব রীতিমত রক্ষিত না হইলেও উহ। এ 

কারবারের বিকদে স্বীকৃত রৃত্তীস্ত বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইবে । 

১৮৭৯ পৃঃ ১ আইনের ৪০ ধার! দেখ । + ১৮৭৯ খুই ১ আইনের ৬১ ধারা। 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট ।] (৭৫ ) [১৮৭৭ থুষ্টাব । 

যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কার্ধযবিধির ৩৪৭ ধারাঁমত ক্ষমা প্রাপ্ত হয় 
নাই; মাজিঙেট তাহাকে সাক্ষী করিয়া লইতে পারেন না। কেবল 
মাত্র সেসনের বিচার্ধয এমন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষম। 
প্রাপ্ত হইলে তাহার সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক হইবে না; যেহেতু নে 
নির্দোষী সাব্যস্ভে খালাস পায় নাই, বা আদালভ তাহাকে ছাড়িয়া 

দেয় নাই কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় করে নাই । 
গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী সরকারী জঙ্গলরক্ষকের দখলে যে 

কাণ্ঠ থাকে তাহ গবর্ণমেন্টের স্বীয় দখলে থাকা বলিগা পরিগণিত 
ছইবে ! বিনা ক্ষমতায় কিম্বা শঠতাক্রমে দেই জঙ্গল রক্ষক সম্মতি 
দিলেও যদি কেহ শঠতাক্রমে এ কান্ঠ লইয়] যায় তবে ৩৮5১ ধার] 
মত তাহার চৌর্ধ্য অপরাধ হইবে ।--১ বো--৬১০ পৃঃ! 

অন্নপুণা! বাই সংক্তান্তে 
কার্যবিধির ৩০ অধ্যায়- চোরা মাল--তা ছার প্রাত্যর্পণ ইত্যাদি । 

কোন সম্পত্তি চুরি করিয়াছে বলিয়া ক পুলিমের নিকট অভি- 
যুক্ত হয়ঃ চৌর্যয অপরাধ ঘটে নাই বলিয়া পুলিন কোন 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি্রেটের গোচরে রিপোট করে। পুলিসের 
সহিত একমত হইয়া মাজিষ্েট সম্পত্তি ককে প্রত্যর্পণ করিতে 
ছুকুম দেন ! বাদী এ নুকুমে অসন্ভষ্ট হইয়া জেলার মাজিষ্রেটের 
নিকটে দরখাস্ত করায়, তিনি ধাখ্য করিলেন যে জনৈক মৃত ব্যক্তির 
দখল হইতে কঞএঁ সম্পত্তি লইয়াছে কিন্তু শঠতাক্রমে নহে; এবং 

উহ! মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণুকে দিঘার আদেশ করিলেন / 

সম্পত্তি উহ্বারা পাইল । 

ধার্য্য হুইল যে কাধ্যবিধির ৩০ অধ্যায়ের বিধান এরূপ মোক- 

দ্দমায় খাটে না। কার্ধযবিধির ৪১৫) ৪১৬ ও ৪১৭ ধারা কেবল 
তদন্তের পূর্ববর্তী, ও তাহা? হইতে স্বতন্ত্র কার্ধ্যানুষ্ঠানে খ!টিবে । 
সাধারণতঃ যখন তদস্তে বা বিচারে আনামী নির্দোষী সাব্যস্ত 

হুইয়া খালাসপায় কিম্বা ভাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এমত স্থলে 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] ( ৭৬ ) [ ১৮৭৭ খৃষ্টাব। 

যাহার দখল্যে মাল পাওয় গিয়াছিল, ভাহাকে উহ? প্রত্যর্পণ 

করিতে আদালত বাধ্য । কিন্তু যদি মাজিষ্রেটের এমন হৃদুবোধ 
হুয় যেমাল সম্বন্ধে কোন অপরাধ কৃত হুইয়ছে তবে ৪১৮ ধারার 

বিধানক্রেমে তিনি আপন বিবেচন। মত ন্যায্য হুকুম প্রচার করিতে 

পারেন ।' 

জেলার মাজিষ্টেটের আইনবিকদ্ধ হুকুম অনুযায়ী কোন সম্পত্তি 
পুলিস কর্তৃক কোন পক্ষকে প্রত্যর্পিত হুইলে পর হাইকোর্ট উহার 
ব্যতিক্রম করিতে পীরে না ।--১ বো--৬৩০ পৃঃ । 

শ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ডনেলী । 
কার্যবিধির ২১৫ ধাঁরা, আসামী ছাড়িয়! দেওন--মোকদ্দম1 পুনরুণাপন | 

প্রথম বিচীরকালে মাজিষ্রেটের সমক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত ছিল, 
তদ্ব্যতীত অন্য কোন নুতন প্রমাণ ন!পীইলে জেলার মাজি্রেট্ 
২১৫ ধার! মত ছাড়িয়া! দেওয়া আসামীর বিকদ্ধে অভিযোগ পুনঃস্থাপন 

করিতে পারেন না। যখন কোন আসামীকে অবৈধরূপে ছাড়িক্া। 
দেওয়া হইয়াছে তখন জেলার মাজি্রেট মোকদ্দম৷ পুনকণ্খাপল জন্য 

হাইকোর্টে লিখিতে পারেন । থার্ষয হইল যে, যে মোকদ্দমায় মাজি- 
টি আইন ও বৃত্তাস্তত সম্বন্ধে স্বয়ৎ একমাত্র বিচারকর্তী থাকেন, সে 
মোকদীমায় তিনি উপযুক্ত সাক্ষী হইতে পারেন না। মর্কবী জজ 

কহেন যে এরূপ মোকদ্মায় মাজিট্রেট যদি স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়া আঁসা- 
মীকে অপরাধী সাব্যস্ত. করেন ভবে এ দোষ নির্ণয় আইনবিকদ্ধ । 

জজ প্রিনসেপ কহেন, যদি মাজিষ্ররেটের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়াও 
নঘীতে প্রভুর প্রমাণ থাকে যদ্বারা আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা 
যাইতে পারে, তাহা হইলে উলিখিত অপরাধ নির্ণয় আইনবিকদ্ধ 
নহে 1..." কলি-”৮৪০৫ পৃঃ 
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শ্রীপ্রীমতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ ব্রজনাথ দে ও 
যছুনাথ ঘোষ । 

বঙ্গীয় ১৮৬৪ খ.ঃ ৩ অ1১- সাধারণের গমনাঁগমনের পথ বন্ধ বা পরিবর্তন 

করিতে মিউনিনিপাঁপ কমিটার ক্ষমতা! | 

১৮৬৪ খ্বঃ ৩ বঙ্গীয় আইন, যদ্বারা সাধারণের গম্য রাস্তা! মিউ- 

নিসিপাল কমিসনরদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে ভাহাতে এমন 

কোন বিধান নাই যেত্াহার। এরূপ রাস্তা বা পথ বন্ধ বা ত্বাহাকস দিক 

পরিবর্তন করিতে পারেন ।_-২ কলি--৪২৫ পৃঃ 

প্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ পীতাম্বর জিন। 
প্রমাণআইনের ২৫ ও ১৬৭ ধাঁরা-অপরাঁধ স্বীকার বাক্য) 

১৮৭২ খৃঃ ১ আইনের ২৫ ধারার মণ্্ম এমন নহে যে একত্রে বিচারে 

আনীত সহাপরাধীর পুলিস সমক্ষে অপরাধ স্বীকার বাক্য অন্য 
আসামী প্রমাণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এন্বীকার বাক্য স্বীকার 

কারীর বিকদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাঙ্থা হইবে না; কেবল মাত্র অপর 
আসামীর সপক্ষে শরমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারিবে 1-- 

২ বো.-৬১ পৃঃ) 

কুলবেঞ্চ ৷ 

গ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী,বঃ কাঞ্চন সিং । 
কার্যবিধির ২৯৬ ধারা--লেসনের মোকদ্দমা | 

কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধ্বারামত অভিযুক্ত হইলে মাজি খ্রেট 
ভাহাণকে ছাড়িয়া দেন। সেসন জজ কার্যবিধির ২৯৬ ধারার উপর 

নির্ভর করিয়া আসামীকে দঃ বিঃ ৩৮০ ও 8৫৭ ধারার অভিযোগে 
সেসনে সোপর্দ করিতে মাজিষ্রেটের প্রতি আদেশ প্রচার করেন। 
ফুলবেঞ্চে (স্প্রাঙ্কী এবং ওলন্ডফিন্ড জজ অনম্মভ ) ধার্য হইল যে এ 

সেসন লোপর্দকরণ. আইনবিকদ্ধ ; ২৯৬ ধারায় * মেসনের মোকদ্দম1 ” 

অর্থে কেবলমাঞ্ সেসনের বিচার্ধয মোকগামা বুঝায়।--১এলা--৪১৩পৃঃ | 
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কৃলবেঞ্চ | 

চিল্লিমবিগড়ুর বিষয়ে। 
কার্যবিধির ৪৬ ধারা । 

উল্লিখিত ধারানুষায়ী যে মাজিষ্রেটের নিকট অধিক শীস্ভির 
জন্য কোন মোকদ্ধমা প্রেরিত হয় তিনি তাহা সেননে সোপর্দ 

করিবার আদেশ করিতে পারেন 1--১ মা--২৮৯ পৃঃ) 

ফৌজদারী আপাল ! 
শাক 

শ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ বলিয়ান খা । 
দঃবিঃ ২১৭ ধার1--অনির্দিষ্ট অভিযোগ। 

আসামী দঃ বিঃ ২১৭ ধারামত অভিযুক্ত হয়, কিন্তু আইনের 
কোন বিধি কি প্রকারে অমান্য করিয়াছিল, তাহু1 অভিযোঁগ-পত্রে 

নির্দিষ ছিল না। ধার্য হুইল যে অভিযোগ-পত্র অনির্দিষউ রূপে 
দিখিত হইয়াছিল অতএব বিচারকালে এ অভিযোগের যে মর্ম 

সংগৃহীত হইয়াছে আপীলে বাদীর পক্ষে সেই মর্ম অনুযায়ী কার্য 
করিতে হুইবে ।--২ বো--১৪২ পৃঃ 

সিরিয়ার 

সর্ব তালের বিষয়ে । 
আপীলের দরখাস্ত | 

আঁপীলকারী ষে কোন লোককে ক্ষমত! দেয় সেই ফোজদারী 
আপীীলের দরখাস্ত আপীল আদ(লতে দাখিল করিতে পারে 1-- 

' ১ মা-৩০৪ ঘা। 
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বিষয়ে । 
কার্যবিধির ৪৭৩ ধারা । 

উল্লিথিত ধারার নিষেধ বাক্য কেবল ব্যক্তি সম্বদ্ধে রুখাইবে £ | 
৬ মা---৩০৫। 

স্রীপ্রীযতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ আবুল হাসান । 
দঃবিও ২১১ ধাঁরা-মিথয। অভিযোগ । 

মিথ্য। অভিযোগ করিলেই ২১৯১ ধারার অপরশধ করা হয়, যদিও 

অভিযোগের উপর কোন কার্যানুষ্ঠান হয় নাই 1১ এলা-_৪৯৭ পৃঃ 

প্ীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ শালিক । 
দঃ বেঃ ২১৬ ধারা । 

উক্ত ধারা মত অপরাধ সাব্যস্ত করিতে গেলে ইহাই গুচুর যে 

আসামী মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল ও তাহার বিচারের কলে এ 

অভিযোগ মুল্তবী নাই, অর্থাৎ নিষ্পতি হুইয়। গিয়াছে ।__ 
১ এলা--৫২৭ পৃঃ 1 

মথুরা বঃ জওয়াহের। 
দঃ বিও ১৮৮, ৪৪১ ধারা-১৮১৯ খুঃ ৬ আইন-_খেয়াধাটি । 

সাধারণের পারখঘাটের তিন মাইল ব্যবধানে খেয়া দিলে 8৪১ 

ধারার লিখিত অপরাধ ভীবে অনধিকা্র প্রবেশ হয় না। কিন্তযদি 

কোন খেয়াঘাটে কিম্বা ভহার নিকটে খেয়া দিতে কোন ক্ষমতা 

প্রাপ্ত রাজকীয় কর্মচারীর দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াও খেয়া চালায় ভবে 
সে দঃ বিঃ ১৮৮ ধারামত অপরাধী হয় ।_-১ এলা__-৫২৭ পু 

গীশ্ীমতী ভারতেশ্বরী বঃ কান্তপ্রসাদ । 
সরকারী চাঁকর*_-অন্যাধ্য পাঁরিতোধিক | দঃ বিঃ ১৬১ ও ১৬৫ ধারা) 

ক একজন পুলিস কর্মচারী । আদালতে পুলিস ভাইরী পাঠ 

কর] ও পুলিসের মোকদ্দমা পেষ করা তাহার উপ্পর ভার ছিল; 
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কোন এক চুরি মোকদ্দমায় আসামী শাস্তি পাওয়ায় অপহৃত মাল 
বাদীকে দেওয়ার আজ্ঞা হুয়। ক বাদীর নিকট চাহায় এ মালের 
মুল্যের কিয়দৎশ পায়! ১৬১ ধারার বর্ণিত কোন উদ্দেশ বা পারি- 

তোধিক স্বরূপ ক এ অর্থ পায় নাই কেবল দস্তরীর স্বরূপ পাইয়াছিল ! 

ধার্য হইল যে দঃ বিঃ ১৬১ ধারামত কর শান্তি হইতে পারে না, 
১৪৫ ধারামত তাহার শান্তি হওয়া! উচিত ।-_-১ এলা-_-৫৩০ প্ঃ। 

শ্্ীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ঠাকুর দয়াল সিং। 
কার্যবিধির ৫৩০ ধারা । 

ছুই বিরোধী জমীদারের মধ্যে দখল সম্বন্ধে বিরোধের মোকদ্দমায় 

মধ্যবত্রী সত্বাধিকারী, যথা ঠিকাদার, যাহাকে প্রজার! খাজান। 
দিতেছে, ভাহার দ্বারা দখল, কার্যযবিধির &৩০ ধারাস্তর্গত দখল 

বলিয়। পরিগণিত হইবে না 1--৩ কলি--৩২০ পৃঃ। 
আউট 

গ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ বৈদ্যনাথ দাস। 
জরিমানা ও লম্পত্তি জব্দে দণ্ডনীয় অপরাঁধ--১৮৫৬ খুঃ ২৯ আইনের 

৪৯ * ধারা--্রাপরি বিচার । 

উল্গিখিভ অপরাধ সরাসরি মতে বিচার হইতে পারে 1 উহাতে 

যেসম্পত্তি জব্দের বিধান আছে তাহা কেবল অপরাধ সাব্যস্তের ফল 

ব্যভীভ দণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগশিত হইবে না ।--৩ কলি-_-৩৬৬ পৃঃ 

কৌঁজদারী আপীল । 
স্কিপ 

গ্গ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও মিচেল বঃ যজ্ঞেশ্বর মুচী 
নোট' চুরি--টাকা৷ লইয়া নোট ভাঙ্গান চুক্তি নছে। * 

কর একখান গবর্ণমেন্ট নোট ফুরি যায়। গ সেই নোট খর নিকট 
লইয়? যাওয়ায় সে সরলভাক্রেমে উহ রাখিয়া গকে টাকা দেয়! 
777 ১৮৭৮ লালের ৭ আইচনর ৬১ 3 ৭৫ ধার। দেখ । 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট 1] ( ৮১) [১৮৭৮ খুষ্টাব্ব । 

গ অপরাধী সাব্যস্ত হইলে পর মাজিঞ্রেট নোট খকে দেন! ক জজের 
নিকট আপীল করে। সেসন জজ কার্যবিধির ৪১৯ থারা মতে 
স্বয়ং এ হুকুমে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না বিবেচনায় মোকদমার 
অবস্থ৷ বিহিত হুকুমের জন্য হাইকোর্টের গৌচরে আনেন ! 

ধার্য্য হইল যে সেসন জজ কার্যবিধির ৪১৯ ধারামত এ মোক- 

দম নিষ্পত্তি করিভে পারিতেন [ এ ধারার লিখিত «“ আপীল- 

আদালত * অর্থে যাহা সমক্ষে আপীল চলিছভেছে এমত নহে, বাহার 

অ।পীল শনিবার ক্ষমতা আছে ভাহাঁকে বুঝায় | 

আরও ধার্ষ্য হুইল যে মাজিট্রেটের হুকুম ন্যাষ্য হইয়াছে । 
সরলভাঁবে টাকা দিয়! নোট রাখিলে, চুক্তিসম্বন্ধীয় আইনের ৭৬ 
ধারার বিধানমত উহাকে ডুক্তি বলা যায় না 1_-৩ কলি--৩৭৯ পৃঃ । 

শ্্ীপশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও জহরদ্দী, বঃ হিন্মতুল্লা । 
কার্য বিধি-+২১৫ ধারাস্বাঁদীর সাক্ষী । 

আলামীকে ২১৫ ধারামভ ছাড়িয়। দিবার অগ্রে বাদীর পক্ষের 

সমুদয় সাক্ষীর জোবানবন্দী লইভে মাজি্রেট বাধ্য পুর্ববপরীক্ষিতত 
সাক্ষীর সহিত একোক্তি হইবে অনুমানে কতক সাক্ষীর জোবানবন্দী 
লইতে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না 1৩ কলি--৩৮৯ পৃঃ । 

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ আমিরদ্দিন। 
দণ্ডবিধির ২২৭,২২৮ ধারা । 

দণ্ডবিধির ২১৭ ধারামত অপব্ধ সাব্যন্ত করিতে হইলে ইহাই 

প্রচুর যে আসামী রাজকীয় কার্য্যকারক হুইয়! রাজকীয় কার্ধ্যকারক 
স্বরূপে আপনার কর্তব্যকার্ধ্য সম্বন্ধে আইনের বিধি জ্ঞাঁনতঃ অমান্য 
করিয়াছে, এবং কোন ব্যক্তিকে আইনত দণ্ড হইতে রক্ষা! করাই তাঁহার 

উদ্দেশ্য ছিল ।! যেব্যক্তিকে রক্ষা! করিবার উদ্দেশ্য ছিল সে বস্তুতঃ 

কোন অপরাধে অপরাধী কি না এবং সেই অপরাধের জন্য সে 

দওহ্থ কিনা তাহা দেখ! নিশ্য়োজন। ৩ কলি--৪৯২ পৃঃ । 



ইঙ্িয়ান ল রিপোর্ট |] (৮২) [১৮৭৮ খৃষ্টাব্ব | 

ফুলবেঞ্চ ? 

জীঞ্ীমতী-ভারতেশ্বরী বঃ কাঁশ্ীরী লাল । 
মিথ্য। সাক্ষ্য--দঃ নি $--১৯৩ ধার1-বিচার | 

ধার্য্য হইল ( চিফুজঞ্টিস্ ষ্য়ার্টেটের অমতে) যে দণ্ডবিধির 
১৯৯৩ ধারার অপরাধ কার্যবিধির ৪৭৩ ধারার অস্তর্গত আদালত 

অবজ্ঞা বিধায়, যে আদালতের সমক্ষে উহ! কত হয় তিনে বিচার 

করিতে অক্ষম ! চিফ্জক্টিস টয়র্টি কহেন যে যদি ১৯৩ ধারার 
কথিত অপরাধ সেই মাজি্েটের বিচার্ধয হুয় তবে এ অপরাধ 
তাহার সম্মুখে হুইয়াছে বলিয়াই তাহার অধিকার বহির্ভ্ভত নহে ।__ 

|] ১ এলা---৩২৫ পৃঃ । 

কৌজদারী আপীল । 
সর্িপী 

স্রীজ্বীমতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ কুদছ্রুতুল্লা গং। 
অভিযোগ-পজ লিপিবদ্ধের পর সেসন সোপর্দ । 

অভিযোশগ-পত্র লিপিবদ্ধ হইলে পরেও মাঁজিণ্ডেট পরবত্তর্ণ কার্ধ্যা- 
নুষ্ঠটন বন্ধ করিয়া কার্যবিধির ২২১ ধারামত আসামীকে সেসনে 

পখঠাইত্ছে পারেন 

যদিও ২২০ ধরার ব্যাখ্যায় কহে যে অভিযোগ-পত্র লিপিবদ্ধ 

হইলে আমাবীকে অপরাধী সাব্যস্ত কর্রিতে কিম্বা খালাস দিতে 

হইবে, তথাপি তাহার অর্থ এইরূপ নহে যে, যে মাজি্রেট্ চার্য 
করিয়াছেন তিনিই আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন বা খালাস 

দিবেন ।--৩ কলি--৪৯৫ পৃঃ । 

শ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও রামমাণিক্য চক্রবর্তী বঃ ধনঞ্জয় বরজ। 
পৃথক আপরাদপ- পৃথক অভিযোগ-কাধ্যবিধির ৫৩২০৫ ৫৩,৫৫৪ ধারা । | 

ক'ভকণগুটীনল অভিযোগ এক বিচারে আদামীর বিকদ্ধে লওয়া 

যাইভে পারে ইহাই কার্যবিধির ৪৫৩ ধারায় নির্নীত আছে.। এক 



ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] (৮৩) [ ১৮৭৮ থুষ্টাব। 

বৎসরের মধ্যে কৃত পৃথক্ পৃথক্ অপরাধে (যাহার সৎখ্য1 যাই হউক 
না! কেন) পৃথক পৃথক্ যোকদদমা হইয়া এক দিনে বিচার হুওনের 

পক্ষে এ ধারায় কোন নিষেধ নাই ।__৩ কলি--€৫৪০ পৃঃ । 

শ্/ল্বীমতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ পন্মনাভপৈ | 
কার্যবিধির ৪৬৮ ধাঁরাস্পজেলার মাঁজিট্রেটের সহিত জঅপ'র 

গুথম শ্রেণী মাজিট্রেটের সম্বন্ধ । 

উল্লিখিত ধারার বিধান পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মাজিঞ্রেট জেলার 
মাজিষ্েটের অধীন । প্রথমোক্ত মাজি্রেট স্বীয় সমক্ষে জ্ঞানতঃ 
মিথ্য! সাক্ষ্য দেওয়] অপরাধে অভিযোগের অনুমতি দিতে অন্বী- 

কার করিলেও, জেলার মাজিখ্রেট সেই অনুমতি দিতে পারেন । 
কিন্ত সেসন জজ পারেন না 1২ বো--৩৮৪ পৃঃ! 

শ্তীক্লীমতী ভাঁরতেশ্বরী ব; মেঘ । 
দণ্ডবিধির ৭৫ ধারা । 

ধার্খয হইল যে যখন কোন ব্যক্তি তিন বৎসর মেয়াদ কিম্বা তঙ্বো- 

ধিক শাস্তিযোগ্য দণ্ডবিধির ১২ ও ১৭ অধ্যায় লিখিত কোন 

অপরাধ করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইবার পুর্ব্বে পুনরায় সেই 

প্রকার কোন অপরণধ করে, তবে দওবিধির ৭৫ থারানুযায়ী দ্বিতীয় 
অপরাধে অপরাধী লাব্যস্ভের কালে সে অধিক শাস্তি পাইবে না ।-_ 

১ এলা--৬৩৭ পৃঃ ॥ 

প্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও দীননাঁথ ঘটক বঃ রাজকুমার সিংহ গং | 
এজমালী জমিতে অনিষ্ট-জনক কাঁধ্য _অ পরাধ ভাঁবে অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদি 

কার্যবিধির ৩৫৯ ধরা | 

ক কোন জমির এজমালী শরিক অপর শরিক; খর বিনাঙ্গমতি- 
ক্রেমে ও ইচ্ছার "বিকদ্ধে এ জমির উপর একটী ঘর প্রস্তুত করে। 

দিরোধ উপন্ছিত হওয়ায় মাজিঙেট তদন্ত করিয়া কার্যবিথির 
(১৮৭২ খঃ ১০ আঃ) ৫৩০ ধারামত জমির যে অংশে এ ঘর ছিল 
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তাহার দখল ককে দিলেন। জাক্সন জজ ধার্যয করিলেন যে 
মাভিঙ্রেটের এ হুকুম ভ্রমমূলক, কেন না এ রূপ অবস্থায় ৫৩০ ধারার, 
বিধান খাটে না! 

পরে খ দেওয়ানী আদালতে এই মর্ম্দে নালিশ করে যে এঁ সমু- 
দয় জমিতে তাহার এজমালে দখল আছে, ক উহাতে কোন ঘর 

প্রস্তুত করিতে পারে না; এবং কর ঘর ভাঙ্গিয়। দিবার অনুভ্ঞা 

চাহে । খডিক্রী পাইলে তাহার চাকরেরা এ ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে । 

ফৌজদারী আদালতে তাহাদের নামে অভিযোগ হওয়ায় অপকার 
কর] অপরাধে তাহাদের জণ্রিমানা হুয়। জাক্সান জজ খার্য্য 
করিলেন যে আসামীর! কোন অন্যাধ্য ক্ষতি করে নাই, সুতরাৎ 

তাহাদের বিকদ্ধে অপকারের অভিযোগ চলিতে পারে না] 

কিছুকাল পরে খর চাকরেরা দেখিল যে কর লোকের] পুনরায় 

এ ঘর অর্থাৎ একটা নহবৎখানা প্রাস্তত করিয়াছে ! তাহারা নিষেধ 

করিল কিন্তু কর লোকেরা উহ্থা গ্রাহ্য না করায়, কাশ টানিয়। ফেলিল 

ও কর লোকদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়! দিল । পরদিন কর লোকের" 

অভিযোগ করিলে খর লোকেরা হাঙ্গামার অপরাধে ফৌজদারী 
আদালতে আনীত হয়। আসামীর! কতকগুলি সাফাই সাক্ষীর 

নাম করে । পরদিন প্রাতে সাক্ষীগণের নামে সমন বাহির হুয়, 

কিন্ত তাহখদিগকে পাওয়া গেল না। আসামিগণ সাক্ষী উপস্থিতের 

জন্য অবসর চাছিল ! মাজিঞ্রেট তাহাদের প্রার্থন] অগ্রাহ্য করিয়। 

পরদিন তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন | 

জজ জাঁকৃসন্ ধার্য করিলেন*-ষে ইহ! ওয়ারেণ্টের মোকদ্দম', 

মাজি্রে আস।মীর সাক্ষী সমন কর্িত্তে বাধ্য ছিলেন, এবং সেই 

কারণ মোকদ্দম! মুলতবী রাখিতে পারিতেন 1 তিনি আরও খার্ষ্য 

করিলেন যে যখন মাজি্রেটের এমন বোধ হয় ষে বিরক্তি জন্মাইবার 

ব।বিলঘ্ করিবার মানসে সাফাই সাক্ষীর মধ্যে কোন ব্যক্তির নাম 

দেওয়! হইয়াছে. তখনই কেবল তিনি কার্যবিধির ৩৫৯ ধারামত 

. এ ব্যক্তির সাক্ষা প্রয়োজনীয় কিনা দেখিতে পারেন । আসামীর 



ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ।) (৮৫) [ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ 1 

জবাব শুনিয়া, ভাঁহার সাঙ্ষীগণ এ জবাবের পোষকতা করিবার জন্য 

প্রয়োজনীয় কি না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভাহার সমুদয় সাক্ষী 

তলুব করিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা মাজিঞ্রেটের হস্তে ন্যক্ত করা এঁ 
ধারার উদ্দেশ নহে । | 

জাকসন্ জজ আরও ধার্য্য করিলেন যে আসামীর] এ জমিতে 

বে-আইনী জনতার লোক হইয়া যায় নাই, অথবা তাহাদের কোন 

বে-আইনী উদ্দেশ্য ছিল না, অতএব মাজি্রেটের কার্য্যপ্রণালী 
আইনবিকদ্ধ ।--৩ কলি--৫৭৩ পৃঃ। 

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ভবানী গঃ | 
১৮৭২ খই ১ আ1৪-+৩৩ ধার! । 

একত্রে বিচারে আনীত সহাপরাধির অপরাধ স্বীকার বাক্যের 

উপর নির্ভর করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করণ অবৈধ, যখন এ বাক্যের 
পৌঁষকে আর কোন প্রম(ণ নাই ।--১ এলা--৬৬৮ পৃঃ । 

ভ্ীক্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ প্রতাপ । 
১৮৬৪ খু ৬ আঃ--২, ৩ ধারাঁঁ-দ্ বিই_-৩৭৮ ও ৪১৯ ধাঁরা--শচ্চরিজ্রের জামিন | 

শঠতাক্রমে চোঁরামাল দখলে রাখা অপরাধে ক কোন প্রথম 
শ্রেণীর মাজিষ্ট্টের নিকট দোঁধী পাব্যস্ত হয়! ইহার পুর্বে 
আরও ভুইবার মে কুবি অপরাধে, দণ্ড পাওয়] স্বীকার করে । 

মাজি্রেট তাহাকে মেয়াদ ও বেত্রঘাতের আজ্ঞা দেন ও মেয়াদাস্তে 

সচ্চরিত্রের জামিন দিতে আদেশ করেন । "ধার্য হইল যে চোরণ- 

মাল দখলে রাখ ও চুরি করা এক অপরাধ নহে, সুতরাৎ মেয়াদের 

সঙ্ষে বেদ্রাঘাতের আদেশ আইনবিকদ্ধ হইয়াছে | আরও ধার্য্য 

হইল বে আসামীর চ্রিপ্র সঙ্বন্ধে, মাঁজি্রেটের সমক্ষে প্রচুর প্রমাণ 
ছিল, অতএব সচ্চরিত্রের জীমিন তলব অসঙ্গত হয় নাই! 

আরও ধার্য্য হইল যে দণ্ডের সঙ্গে এককালে জামিন ভলবের 

হুকুম নল! দিয়া, মোকদামায় আনামীর চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রমাণ পাওয়া 



ইত্ডিক়্ান ল ক্িপোর্ট |] (৮৬) [ ১৮৭৮ খৃষ্টান 

শিয়াছিল ভাহাতভে সে যে একজন প্রসিদ্ধ বদমাইন ভা? মণজি- 
ছ্রেটের ছৃদুবোধ হুইয়াছে, এই মর্মে একটী কার্্যানুষ্ঠান লিপিবদ্ধ 
করিয়! যদি উহ্হাতে হুকুম দিতেন যে মেয়াদ অস্তে আসামীর 

নিকট সচ্চর্িত্রের জামিন তলৰ কর! হইবে, ভাহা! হইলে মাজি- 

টের কার্ধ্যপ্রণালী বিশুদ্ধ হইত 1--১ এল--৬৬৬ পৃঃ । 

জ্রীপ্ীমতী ভারতেশ্বরী বঃ রাম চাঁদ । 
১৮৭২খ্৪--১ অ £--৩০ ধারা। 

একত্রে বিচারে অবনীত সহাপরাধির অপরাধ স্বীকার বাক্যের 

উপর নির্ভর করিয়। অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে না 1-- 

১ এলা-_-৬৭৫ পৃঃ। 

ভুবনেশ্বর দ্তের বিষয়ে । 
দঃ বি ১৭৩ ধারা--রনিদ দিয় সমন রাখিতে অস্বীকার | 

রলিদ দিয়া সমন রাখিতে অস্বীকার করিলে দণ্ডবিধির ১৭৩ 

ধারার অপরাধ হয় ন1।--৩ কলি--৬২১ পৃঃ! 
(জজ 

শ্রীপ্রীমতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ গঙ্গধর ভগ্জ | 
১৮৬৯ খঃ ১৮ আঃ--৯৯ ও ৪৩ ধারা *। 

উল্লিখিভ আইনের ৪৩ থার) মত যে মিষ্ট ফ্টাম্প আইন 

লঙ্ঘনের অপরাধে ফৌঁজদারীতে আসামীর বিকদ্ধে মোকদ্দমা চালাই- 

বশর জন্য জেলার কালেক্উরের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাণ্ড হুয়েন, 

ভিনি স্বয়ং এঁ অপরাধ বিচার করিতে পখরেন না] ৩কলি-_-৬২২ পৃঃ! 

শ্রীঞ্ীমতী 'ভারতেশ্বরী বঃ সাহী রহি। 
গুরুতর পাড়া । 

আসামী কোন আ্ীলোকের মস্তকে ও ক্ষন্ধে প্রচও আঘাত করে । 

এ স্ত্রীলোকের কোলে একটী শিশু সন্তান ছিল্প। একী আঘাত 
নাট 

*₹ ১৮৭৯ খ১১ আঃ ৬১৬৯ ধারা । 



ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] (৮৭ ) [ ১৮৭৮ খুষ্টাব | 

এঁ শ্শিশুর মস্তকে পড়িয়া! ভাহার মৃত্যু হয়। ধার্য হুইল যে মোক- 
দ্দমার অবস্থানুসারে আসামী এ শিশু সম্বন্ধে গুকতর পীড়া জন্মাই- 
যছে 17৩ কলি-৬২৩ পৃ । 

প্রীঞ্ীমতী ভারতেশ্বরী বঃ গৌড়প! বিন ভেঁকু গৌড়। 
১৮৭২ খুই১০ আঃ--২১৫ ধারা ইত্যাদি-মৌকদ্দমা পুনরুথাপন | 

যখন কোন অধীনস্থ মাজিখ্রেটের নী দৃৃষ্টে বোধ হয় যে 

তিনি অবৈধরূর্পে আসামীকে কার্যবিধির ২১৫ ধারামত ছাঁড়িয়' 
দিয়াছেন, জেলার মাজিষ্রেট মোকদ্দম। পুনঃস্ছার্পন জন্য হাইকোর্টের 
গৌোচরে আনিতে পারেন, কিন্তু পুনর্বিচারের আজ্ঞা স্বয়ং দিতে 

পারেন না ।_-২ বো_-৫৩৪ পৃঃ । 

সফেরদ্দিন বঃ ইব্রীহিম | 
বেঞ্চ মাজিট্রেটের ক্ষমতা-_-১৮৭২ খৃ:১০ আঃ--৫০১ ৫৩০ ধারা | 

কার্যবিধির ৫৩০ ধার] লিখিত কার্য্যান্ষ্ঠান করিতে বেঞ্চ মাজি- 
ট্রেটদিগের কোন ক্ষমত1! নাই। ৫০ ধারানুষায়ী স্থানীয় গবর্ণমেন্ট 
কোন বেঞ্চকে কৌন প্রকার মোকদদমা বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমা 

স্থান বিশেষে বিচার করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন । কিন্তু “ বিচার” 

শব্দের সৎজ্ঞাঁয় অপরাধের বিচার কুলিয়া বণর্ভি আছে, সুতরাঁৎ 

কার্যবিধির ৫৩০ ধারাস্তর্গত বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান তাহার অস্তর্গভ 

নহে 1--৩ কলি--৭৫8 পৃঃ । 

চন্মন সার বিষয়ে-। 
অপরাধ স্বীকার বাক্য- কার্যবিধি ৩২৪, ৩৪৬ ধারা! 

বিচারকাঁলে আদালতের সমক্ষে যদি আসামী অপরাধ স্বীকার 

করে ভবে কার্ধ্যবিখির ৩৪৬ থারার লিখিত লার্টক্ষিকেট নিশ্য়ো- 

জনীয়।--৩ কলি--৭৫৬ পৃঃ । 



ইও্ডিয়ান ল রিপোর্ট ] ( ৮৮) [১৮৭৮ খ্ষ্টাব্দ । 

প্রীপ্ীমতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ ভোঙ্গজী আওদোজী | 
১৮৭২ খুঃ ১০ আঃ$-২৮০১ ২৯৭ ধারা । 

অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কোন লোকের মৃত্যু হইলে পর ভাহার 
উত্তরািকারী বা স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তিকে আপীল করিবার 

কিশ্বা কু করা আপীল চালাইবার ক্ষমতা ফোঁজদারী কার্য্যবিধি 
আইনে দেওয়। হয় নাই ।--২ বো--৫৬৪ পৃঃ 



€& ৮৯ ) 

ইগ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ১৮৭৯ খুষ্টাব্দ । 

কৌজদারী আপীল । 
পস্্পহশ৯প 

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ$ আবছল করিমের বিষয়ে | 
পুনশ্চ বিবাহ--সহাররত1-_দঃ বিও ১০৯, ৪৯৪ ধারা ॥ | 

মুসলমান ধর্মাবলম্বী বালিকার অভিভাবক, স্বামী বর্তমানে তাহার 
নামে পুনশ্চ বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেও এ বিবাহে যদি 
সেই বালিকা লিপ না থাঁকে, তবে এ অভিভাবকের বিকদ্ধে দণ্ডবিথির 

১০৯ ও ৪৯৪ ধারার অপরাধ হয় না ।_-৪ কলি-_-১০ পৃঃ । 

শ্রীঞ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ হরিদয়াল কর্মকার | 
১৮৭২ খ.ই ১০ আঁ$--১৯৫১ ২৯৫, ২৯৬ ধারা-আসামী ছাড়িয়া দেওন-_- 

মোকদ্দমা পুনরুখাপন । 

বাদীর সমুদর সাক্ষী লওয়া নিশ্রায়োজন বিবেচনায় ডেগুটী 
মাজি্্টি ৩৮০ ধারার মোকদ্মায় আসামী ছাড়িয়া দেন। বাদী 

জেলার মাজিঞ্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় তিনি স্বয়ং বাকী সাক্ষীর 

জোবানবন্দী লইয়া আসামীকে সেসনে অগ্রণ করেন । মোকদ্দমা 

হাইকোর্টের গোঁচরে আনীত হইয়া! ধার্য হইল যে কার্যবিধির ২৯৬ 

থারামত জেলার মাজিট্রেটের কার্ধর সঙ্গত হয় নাই, কেননা! 
২৯৬ থারার লিখিভ « মেসনের মোকদ্দমা ” অর্থে কেবল মাত্র সেসন 

গ্রাহ্ মেবকর্দমাই বুঝায় । কিন্তু “ভ্ীশ্রীমতী ভারতেম্বরী বঃ ডনেলী * 

নজীর অনুযায়ী তাহার কার্য আইনসঙ্গত হুইয়াছে যেহেতু বর্তমান 
মোকদামায় হুতন প্রমাণ ল্ওয়া হইয়াছিল ।--৪ কলি-_-১৬ পৃঃ । 

ঠ 



ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ।] ( ৯০ ) [ ১৮৭৯ খুষ্টাব্ব । 

শ্রীশ্বীমতী ভাঁরতেশ্বরী বঃ আবছুল করিম ও 
শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ গোলাম মহম্মদ । 

বিচার-_সাভ্যাঁতিক অস্ত্র লইল্প। বেআইনী জনভাঁবদ্ধ, দঃ বিঃ ১৪৩ ও ১৪৪ ধার। 

সরামরি মতে বিচার করিবার অভিলাষে কোন অপরাধ খণ্ড খণ্ড 

করিয়া লওয়া মাজিঞ্রেটের ক্ষমভাতীত |! সরশসরি বিচারের 
অযোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং বাদীর জোবানবন্দী 

লইয়া মোকদ্দমার গুকতর অবস্থা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ 

না থাকিলে, মাজিখ্রেট ঘথাযষোগ্য প্রণালী মতে কার্য্য করিতে বাধ্য । 
সাভঘাভিক অস্ত্রধারী বেআইনী জনভখর অভিযোগ হইলে, 

প্রথমাংশ পরিত্যাগ করিয়। কুদ্ধ বে-আইনী জনভার লোক বলিয়। 

আসামীকে সরাসরি মত বিচার করণাস্তর ভিন মাসের অনধিক- 

কাল মেয়াদ দিয়! তাহাকে আপীলের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা 

অবৈধ ।-_-৪ কলি-_-১৮ পৃঃ । 

হরস্থন্দরী চৌধুরাঁণীর বিষয়ে । 
পর্দানিশশন জ্ীলোকের কমিসন দার! পরীক্ষার অধিকার | 

ফৌজদ'রী মোকদ্দমায় আদালতে উপস্থিত না হুইয়! কমিসন 

দ্বারা সাক্ষা দেওন পর্দানিশীন শ্রীলোকের অধিকার আছে 1- 
৪ কলি-_-২০ পৃঃ । 

শিব প্রসাদ পাণ্ডার দরখাস্তে | 
অপবাঁদ-_দঃ বিঃ ৫১ ৪৯১৯ ধাঁর।-_ সরলত।- প্রমাণ--আইন (১৮৭২ খুঃ ১ আঃ) 

| ১৭৫ ধার! ! 

১৮৭২ খৃঃ ১ আইনের প্রাচলিভ হইবার সময় অবথি মফ্ণঃস্বলের 

যাবভীয় মোকন্দমায়,। আইনের সাধারণ বা বিশেষ বর্জিত বিধির 

অন্তর্গত অবস্থার প্রমাণের ভার আসামীর উপরে বস্তিয়াছে। 

অর্পবাদের মোঁকদ্দমার আসামীর সরল ভাব নিরূপণ করিতে 
হুইলে তাহার উক্তি বস্তভঃ সত্য কিনা দেখিতে হইবে না, কিন্তু 

উপযুক্ত সত্তর্কতা ও মনযোগ পুর্বক তদন্ত করিয়া উহা! সভ্য বলিয়। 



ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] ( ৯১) [ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ! 

বিশ্বাস করিবার ভাহার ষথেউ কারণ ছিল কি ন? ইহাই দেখ! আব- 

শক 1---৪ কলি---১২৪ পৃঃ । 

শ্রীক্ীমতী মহারাণী বঃ রামস্বামী পদযাচী । 
প্রমাণ_আইন (১৮৭২ খ.$ ১ আঁইন )--সছাপরাঁধী | 

উল্লিখিভ আইনের ১৩৩ ধারায় স্প্উটরপে নির্দিউ আছে ষে 
সন্থাপরাধির সাক্ষ্য, পোষ প্রমাণ অবিদ্যমানেও আসামী দোষী 

লাব্যস্ত হইলে এ দোষ-নির্ঁয় আইনবিকদ্ধ নহে! অভএব পৌঁষক 

প্রমাণ না থাকিলে দোষ নির্ণয় হইভে পারে না এইরপ ধার্য করিলে 

আইনের মর্ঘ্ঘ অনুযায়ী কার্যয কর! হয় না। 
প্রমাণ-আইনের ১১৪ ধারার বিধান ইংলগ্ডের ভৎসন্বন্ধীয় নিয়মের 

সঙ্গে এঁক্য হয়; সহ্থাপরাধীর সাক্ষ্য যদিও বিশেষরূপ পরীক্ষা 
করিয়া সতর্কতার সহিত গ্রাহ্য করিতে হুইবে, তথাপি জুরি কিখ। 

জজ তাহা বিশ্বাস করিয়া অপরাধ সাব্যস্ত করিলে এ দোব নিণক় 

আইনবিকদ্ধ হইবে না।-১ মা--৩৯৪ পৃঃ। 

শ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ মালিক । 
১৮৭২ খ্& ১০ আ18--১২২ ধাঁর। । অভিযুক্ত ভিন্ন অপর লোঁকের উদ্ভি লিপিবদ্ধ 

করিতে মাজিট্রেটের ক্ষমতা ॥ 

, কার্যবিধির ১২২ ধারানুযারী সকল মাজিঞ্রেট সাক্ষীর উক্তি 
ও আসামীর অপরাধ-ম্বীকার-বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারেন 17 

২ বোশ৬৪৩ প্ঃ | 

মুনে আলি আদম সংক্রান্তে । 
১৯৮৭২ খ৪--১* আঃ--২১৯ ধাঁরা-_বাদী-মোকদামা উঠাইয়া লওন, দঃ বিঃ ১৮৩ ধারা | 

সরকারী কর্মচারীর আইনভঃ ক্ষমভা অবজ্ঞা করণ মোকদ্দমায় 
কার্ধ্যবিধির ২১০ ধারার লিখিত বানী অর্থে যাহার ক্ষমতা অবজ্ঞ!1 

কর। হইয়াছে ও বাহার বিনা আঅন্ুমতভিভে যোকদদমা কজু হইতে 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট |] (৯২) [ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্ব। 

পারে না, ভাহাকেই বুঝাইবে; কিন্তু ষে এঁ অবজ্ঞা হেতু কষ্ট 
পাইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে না 1২ বো-৬৫৩ পৃঃ । 

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ছত্র সিং গঃ। 
দণ্ডৰিধি--৩০২ ধাঁরা-অপরাধযুক্ত নরছুত্যা_দণ্ডীজ্ঞা-_রাঁয় ইত্যাঁদি। 

ল, চ, কও দ চারি জনে সকে বধ করিবর পরামর্শ করে। 

প্রথমে ল ও পরে চ তাহার মাথায় লাঠি যারিলে স মাটিতে পড়িয়া 

যায়! তখন কও দ তাহার মাথায় লশঠি মারে । থধার্ধয হইল 

যে (চিফ্জক্টিস ষটয়ার্টের অমতে ) ক ওদ সর উপর আক্রমণ 
আরম্ভ করে নাই, ও তাহার] যখন লাঠি মারে তখন স মরিয়] 
গিয়াছিল কি না তাহাও জানা যায় না, এই অবস্থায় যাবজ্জীবন 

দ্বীপাস্তরের দণ্ড যথেষউ হইবে ।+_-২ এলা--৩৩ পৃঃ! 
পিসি 

শ্রীজ্ীমতী ভারতেশ্বরী বঃ বামন্ত্রীয় | 
১৮৭ ২ খ৪-- ১০ অ1১--১ ২২ ধারা-অপরাধন্বীকার-বাক্য । 

১২২ ধার অন্ুবায়ী অপরাধ স্বীকার-বাক্য লিপিবদ্ধ করণ 
কালে কার্যবিধির ৩৪৬ ধারামত সার্টকফিকেট লিখিতে মাজি্রেটের 
ভ্রম হইলে, এ শ্বীকারোক্তি একেবারে অশুদ্ধ বলিয় অগ্রাহ্য হুইবে 

না; লিপিবদ্ধ হ্বীকার-বাক্য ষে আসামীর দ্বারা কথিত হইয়াছিল 
তৎনশ্বন্ধে প্রমাণ লওয়া যাইতে পারে 1২ মা৫ পৃঃ 

'জশ্রীমতী, ভারতেশ্বরী বঃ রাম বিরাপা। 
লহাপরাধীর স্বীকাঁরোঁভির ফল ইত্যাদি । 

এক অপরণধের জন্য বনুলোক একত্রে বিচারে আনীত হইলে 

ভাহাদিগের মধ্যে বদি কেহ অপরাধ স্বীকার করে এবৎ সেই উক্তি 

যদ্দি প্রামাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিতে হয়, তবে কেবল ম়াত্র শ্বীকারকারীর 

বিকদ্ধে না হইয়া নকল আসামীরই বিকদ্ধে উহ গ্রাহ্য. করিতে 

হুইবে 1৩ বো--১২ পৃঃ । 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট ।] (৯৩ ) [ ১৮৭৯ খৃষ্টাবব | 

শ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ব্রৈলোক্যনাঁথ চৌধুরী গণ । 
সহায়তার সহ্থার়তা--ছ্ষ্য অভিপ্রায়ে সম্পত্তি স্থাঁনাত্তর কর! অথচ যাঁলিকের লম্মতিক্রমে 

দ£ বিঃ ১০৮ ধার1--২,৪ ব্যাখা ও ৩৭৮ ধার! ও ব্যাখ্যা 1 

খর মনিবের সম্পত্তি চুরি করণ উদ্দেশ্যে ক খর সাহায্য চাহে! 
ককে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য মনিবের অনুমতিক্রমে খ তাহাকে এ 
সম্পত্তি স্থানাস্তর করিতে সাহায্য করে । কচুরি অপরাধে ফোঁজ- 
দারী সোপর্দ হুওয়ায় ধার্য্য হইল যে মালিকের সম্মতিক্রেমে এ 
সম্পত্তি স্থানাস্তর হওয়ায় চুরির অভিযে।ণ খাটিতে পারে না, 
কিন্তু অপরাধের সহায়তা হইবে । আরও ধার্য হইল যে কোন 
অপরাধের সহায়তার সহায়তারূপ অভিযোগ করিতে হইলে সেই 

আসল অপরাধ ঘটিয়াছে কি না তাহা দেখ! নিশ্য়োজন 1-- 
8 কলি-_ ৩৬৬ পৃঃ ॥ 

লাল দাঁস বঃ নিকুপ্জ বৈশ্যানী | 
মাজিট্রেট কর্তৃক স্ত্রী সম্ভানাদি ভরণ পোঁষশের হুকুম--১৮৭২ খু৪ ১০ আঃ ৪১ 

অধ্যায়--জারজ সম্ভানের সৎ্রক্ষণের অধিকার ॥ 

কার্যবিধির ৪১ অধ্যায় অনুযায়ী স্ত্রী সন্তানাদির ভরণপোষণের 

মোঁকদ্দমায় নাবালক সস্তান কাহার সংরক্ষণে থাকিবে তাহা মাজি- 

ট্রেটের বিচার্ষয নহে ! 

অপ্রাপগুবয়স্ক জারজ সম্ভানকে পিতার সংরক্ষণে অর্পণ করিতে 

কার্য্যবিধি অনুসারে মাজিখ্রেটের কোন অধিকার নাই । এরূপ শিশুর 
মাতা, পিতার দখলে তাহাকে অর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে পুর্ব্ব- 
কৃত ভরণপৌোষণের আজ্ঞা রহিত করা যাইতে পারে না।-_ 

৪ কলি---৩৭৪ পৃ 

মদনমোহনের দরখাস্তে | 
দঃ বিঃ ২৯ ধার! ৯ প্রকরণ ও ১৬১ ধারা-অবৈধ পারিতোতিক -_ 

সরকারী চাকর । 

কোন কো্টঅব ওয়ার্ডের ম্যানেজার গবর্ণমেন্টের হিসাবে কিছু 
টাকা একটি ব্যাঙ্কে জমা দেয়। এ ব্যাঙ্ক সরকারী ট্রেজরির কর্মও 



ইতিঙ্ান ল রিপোর্ট ।] (৯৪ 0) [ ১৮৭৯ খবষ্টাক । 

করিত । ব্যাঙ্কের পোর্দার ক হ্বীয় পরিশ্রমের জন্য পারিতোন্িক 

চাছায় কিঞিৎ অর্থ পায়॥ সেই অপরাধে সে ফৌজদারশীতে 
অর্পিত হইলে দণ্ডবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হুয়। খথার্যয 
হুইল যে যদিও এ টাকা গবর্ণমেপ্টের হিসাবে দীখিল হয়, কিন্তু ক 
তাহা ব্যাঙ্কের পক্ষে জমা করিয়া লয়, সুন্ডরধৎ সে খন ব্যাঙ্কের 

চাকর স্বরূপ কার্যয করিয়াছিল, দণ্ডবিথির ২১ ধারার ৯ প্রকরণ 'অন্ু- 
সারে ভাহাকে সরকারী চাকর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না 1 

৪ কলি-_৩৭৩ । 

সিয়ার বাহাছুর সাহির বিরুদ্ধে মেকেজীর দরখাস্তে । 
দখল-_বাঁটোয়ারার কার্য্যালুষ্ঠান_-আঁমিনের দেওয়! দখলের ফল-_-১৮৭২ খু 

১০ আ2--৫৩০ ধার।। 

বাটোয়ার। কার্যে আমিন-দত্ব দখল কেবল সত্বাধিকারীত্বের দখল 
বুঝায় ; সম্পত্তির সাক্ষাৎ উপভোগ রূপ দখল নহে! অতএব 
আমিনের দত্ত দখল দ্বার সাক্ষাৎ দখলকারী পুর্বতন প্রজা উৎ- 
থাতিত হইয়াছে, এইরূপ নিদ্ধাস্ত ফেধজদারী কার্যবিধির ৫৩* থারার 
মোকদ্দমায় করা যাইতে পাঁরে না ।--৪ কলি--৩৭৮ পৃঃ! 

মহেশচক্দ্র খার দরখাস্তে। 
দেওয়ানী আদালতের বিন! অন্গুযতিক্রমে উতখাত--নির্ব্বিরোধী দখল-_ 

১৮৭ই খ৪ ১০ অ.৪--৫৩০ ধারা । 

বদ্দি কোন ব্যক্তি ন্যায্যমত দর্চলিকার থাকিয়া বলপুর্ধক কোন 

সম্পত্তি হুইডভে উৎখাভিত হয় ভাহা হইলে উৎখাতকারির এ 

সম্পত্তিতে কার্য্যবিথির ৫৩০ ধারার মোকন্দম1 গ্রাহ্য কোন অধিকার 

জন্মে না ! বিবাদের পূর্ববে কোন পক্ষ নির্বিরোধে দখলিবান ছিল 

ভাকাই আদালতের দেখিতে হুইবে 1--৪ কলি-_-৪১৭ পৃঃ 



ইত্ডিয়ান ল রিপোর্ট ।] ( ৯৫) [ ১৮৭৯ খ্ুষ্টাব্ব। 

কুলবেঞ্চ | 
সপ 

শ্রীপ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ আশুতোষ চক্রবভাঁ গঃ | 
১৮৭২ খঃ ১ আইন--৩০ ধারা । একজন আসামী অন্য ব্যক্তিকে 

লিগু করিয়া অপরাধশ্বীকার করণের ফল। 

সহাপরাধিকে লিগ করিয়া যদি কেহ অপরাধ স্বীকার করে ও 

সেই উক্তি বরীতিমভ সপ্রমাণ হয়, ভবে ভাঙা? উভয় আসামীরই 

বিকদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে ॥ কিন্ত পৌোষক প্রমাণ অবিদ্যমানে 

এঁ স্বীকার বাক্যের যুলেই অপর (যেস্বীকার করে নাই) আসামীর 

অপরাধ নির্ণয় করণ আইনবিকদ্ধ। গার্থ চিফ্জদ্টিসু কহেন যে, 
অপর সাধারণ প্রমাণের ন্যায় আদালত এরূপ প্রমাণ ব্যবহণর করি- 

বেন! কিন্তু উহার কি মুল্য এবং উহা একাকী অপরাধ সাব্যস্ত 

করণে প্রডুর কি না ভাহা। জজের বিচার্ষয? পোষক প্রমাণ অবিদ্য- 
মানে এরূপ প্রমাণ অভাস্ত ছুর্ববল বলিয়। স্বীকার. করিতে হইবে; 
কেন না অপর এক ব্যক্তির বিনা হুলফে উক্তির সঙ্গে উহ্থার কোন 

প্রভেৰ নাই। যদি পোষকে প্রমাণ থাকে ভবে স্বীকারোক্তি ও 

পোষক প্রমাণের মধ্যে কোনটি পুর্বভন তাহা বিচারের সময় দেখ 
নিম্রয়ৌোজনীয় । জ্যাকসন জজ (মক্ডোলাণ্ডের সঙ্গে একমতে )--- 

পৌষক প্রমাণ বিশ্বাস করিলে যদি তাহা স্বয়ংখই আনামীর অপরাধ 

সাব্যস্ত করিভে সক্ষম হয়, এম প্রকার অবস্থাঘটিত পোঁষক প্রমাণ 

না থাকিলে স্বীকার বাক্যরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অপরাধ 
সাবস্তয কর] যাইতে পাঁরে না ।-__8 কলি-_-৪৮৩ পৃঃ । 

ইতি পরিসমাণ্ড | 
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সুচীপত্র | 
সশ্কী 

অশ্ষিম তদন্ত ৷ 

কখন নিল্রয়োজন 

অধিক শাস্তি (মোকদ্দমা দেখ ।) 
অনধিকাঁর প্রবেশ । 
এজমালী সম্পত্তিতে হয় না ,.. 

বিশেষ অভিপ্রায় আবশ্তক করে 

শ্বত্বের প্রকৃত দাবী থাকিলে হয় না 

সাধারণের গম্য নদীতে হয় ন। 

খেক্সাঘাঁটে অনধিকার প্রবেশ, 

অনিষ্উজনক বস্তুর অপসারণ (কাঃ বিঃ ৫১৮ ৪ |) 
মূল অবস্থা লিপিবদ্ধ করণানস্তর আজ্ঞা প্রচার আবশ্তক *. 
অধিককাল ব্যাপী বিষয়ে ৫১৮ ধারার প্রণালী খাটে না... 

কেবলমাত্র পুলিস রিপোর্টে আদেশ প্রচার নিষিদ্ধ 

পশু ছাড়িয়া দিলে ৫১৮ ধারার বিধানমত নিষেধ আজ্ঞা! প্রচার 

হইতে পারে ন! 8 ও 
আঁজ্ঞ। নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রচার হইবে 

এক তরফা হুকুম প্রচার নিষিদ্ধ রি টি 

আসামীকে কারণ দর্শানের আদেশ দিতে মাজিষ্রে্ট বাধ্য 
কখন হাইকোর্ট আদেশে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন 

বহুকাল ভোগে অনিষ্টকর বস্ত আইন-সিদ্ধ"হয় ন। 
অনুপস্থিত. (গরহাঁজির দেখ ।) 

অনুমতি (মোকদ্দমা চালাইবার।) 
ছোট আদালত দিতে সক্ষম* . রা রঃ 

অনুমতি প্রদানের সমক্স নির্ধারিত নাই ** ৃঁ 
কখন সেসন জজ ব1 জুডিসিয়েল কমিসন দিতে অক্ষম ০» 
স্পঞ্রূপে দিতে হইবে কক ডে চা 

পৃক্ঠা। 
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7 
পৃত্ঠা । 

কখন উপরিস্থ আদালত দিতে পারেন ও কখন নহে *, ১০ গুহ, 

অনুমতি প্রদান সম্বন্ধে জেলার মাজিষ্রেট সকল অধীনস্থ মাজিষ্রেটের 

উপর-আদাঁলতত রঃ রি ৪ রঃ ৮৩ 

অন্যতর অভিযোগ (অভিযোগ দেখ । ) 

অন্যান্য পাঁরিতোফধিক। 
ফিজ ভোগী পেয়াদ1! সরকারী কর্মে অর্থ লইলে অপরাধী ,*, ৪১ 

কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্তে অর্থ না লইলে অপরাধ হয় না ** রর পট 

পাঁরিতোঁধিক লইলে কিন্ধপ কর্ম্মচারির অপরাধ হয় না ** রী ৯৩ 

অপকার । 

সরলভাবে স্বীয় স্বত্ব রক্ষার্থ পরের অনিষ্ট হইলেও অপরাধ হয় না রি ১৬ 

অনবধানত। ক্রমে ছাড়িয়া দেওয়1 পশু অনিষ্ট করিলে অপরাধ হয় না .. ৩৩ 

অপবাদ । 
অপবাদের মোকদ্দমায় কি নিরূপণ করিতে হইবে র্ রঃ ৯৭ 

অপরাধ । 
অপরাধ স্বীকার--(ন্বীকার দেখ।) 

কখন পৃথক অপরাধে পৃথক্ দণ্ড নিষিদ্ধ .. হি ক 
অপরাধের সম্বাদ দিতে ক্রটী হইলে উহার সহায়ত! নহে * , তত ২৫ 
আপোঁষ-নিম্পত্তি যোগ্য অপরাধ (আপোষ দেখ ।) 

কতগুলি অপরাধ একত্রে বিচাষ্য ৮৯ ডি রি ৭৪ 

অপরাধযুক্ত নরহত্য। ৷ 
কখন জ্ঞনকৃত বধের তুল্য নে . রি ১০. ১৭১৬৯ 
সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে হত্যা করিলে এই অপরাধ হয় ন! ও ৩৫ 

সম্ভাবিত কারণ ব। উদ্দেম্ত প্ররোজনীয় «এ রি ১৮ দহ ৮৬ 

জন্েহস্থলে শাস্তি কিদ্ধপ হনে রে ্ 5, 

অবজ্ঞা--হুকুম অমান্য ইত্যাদি । 
দেওয়ানী আদালত অবজ্ঞা ফৌজদারী বোগ্য রঃ ৮ 

স্ানবিশেষে আদালত অবজ্ঞা অপরাধ নহে রর ৮০০ ১৫৯ ৪৬ 

অবজ্ঞাকৃত আদালত স্বরংবিচার করিতে অক্ষম ০ ২৮১৮২ 

সাধারণের ন্যাধ্য বিচারের ব্যাধাত জন্মান কঃ বিঃ ৪৭৩ টিটি 
অবজ্ঞা নহে **. রি | টঃ ৬৩) ৬৫) ৬৬ 



ত/৬ 

অবজ্ঞার মোকদ্দমাঁয় অবজ্ঞাকৃত আদালতই বাদী ট 
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কাঃ বিঃ ৪৭৩ ধারাস্তর্গত আদালত অবজ্ঞ] নং 
কাঃ বিঃ ৪৭৩ ধারা কেবলমাত্র দঃ বিঃ দশম অধ্যায়ের অপরাধে 

নিবদ্ধ নহে ৪ পা 5 ৪ 

ক্র ধারার নিষেধ ব্যক্তি বি 2 

রসিদ দিয়া সমন লইতে অস্বীকার আদালত অবজ্ঞা নহে... রি 

অবরোধ (কার্যবিধি ৫২১ ধার! ।) 

অবরোধ নিবারণের আজ্ঞা প্রচারের পুর্বে আসাসীকে কারণ দর্শাইবার 

সময় দেওয়া কর্তব্য ₹.. ৫৬ 

মূল বৃত্তাস্ত লিপিবদ্ধ করা আবশ্তক 

নেখকা গমনের পথ অবরোধ ... 

কখন মাঁজিষ্্রেট অবরোধের মোকদ্দমা লইতে বাধ্য নহেন 

কাঃ বিঃ ৫২১ ধারার মোকদ্দমার কার্ধ্যপ্রণালী 

অভিযুক্ত ব্যক্তি (আসামী দেখ ।) 

অভিযোগ | 
হাঙ্গামালিসপ্ত উভয় পক্ষ একত্রে অভিযুক্ত হইতে পারে না 
এককালে বহুসংখাক্ অপরাধের অভিযোগ অবৈধ 

উহার বিপরীত 

অবিশ্বাসের কারণ অবিদ্যমানে গভির গুরুতর অংশ চান বা 

কর। অবৈধ 

আভিযোগ-পত্র | ট 
মিথ্য। সাক্ষোর মোকদ্দমায় অভিযে।গ-পত্রের অনুষ্ঠান 

অপরাধ স্বীকারের পর অভিনোঁগ-পত্র পন্ধিবর্তন কর] যায় না ৬ 
দঃ বিঃ ২৯২, ২৯৭ ধারার অপরাধের অভিযোগ-পত্রের প্রণালী রি 
দঃ বিঃ ২১৭ ধারার অভিযোগ-পত্রের অনুষ্ঠান 

অশ্লীলতা-_ইত্যাদি। 
দঃ বিঃ ২৯২, ২৯৪ ধান্ার মোকদ্দমার অনুষ্ঠান 

আত্ম-রক্ষার অধিকার । 
ইহার ব্যাপকতা ও সীমা .* ** ৯৯ 

পৃত্যা। 
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আত্-সহ্বরণ (ক্রোধ দেখ ।) 

আদালত অব্ত্তা (অবজ্ঞা দেখ ।) 

আবকাঁরী আইন । 
জরিমানা! আদায়ের প্রণালী ... ৫ রর 

উক্ত আইনের অপরাধ সরাসারি মত বিচাধ্য টু পর 

আপীল । 
পৃথক্ পৃথক অপরাধের শাস্তি একত্র করিয়। আপীলের অধিকার জন্মে ন 
উহার বিপরীত রি হও 

কে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে , 
আসামীর মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী আপীল চাদর পারে না .** 

আপোষ নিষ্পত্তি । 
ওয়ারেণ্টের মোকদ্দম1! আপোষে নিম্পভ্তি হইলে কাঃ বিঃ ২১৫ ধারামত 

ছাড়িয়া দেওয়ার ফল হয় & ও কঃ 

কোন প্রকার অপরাধ আপোষে নিষ্পত্তি হয় না দু 

আসামী-_€ ছাড়িয়া! দেওয়াও দেখ |) 

অপরাধ কিছুমাত্র সাব্যস্ত না! হইলে পরীক্ষা নিশ্রয়োজন রঃ 
তখন আসামী ছাড়িয়া দিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য 
আপামীর সমক্ষে সাক্ষী-জোবানবন্দি প্রয়োজন ১৮৮ ৬১ ১৬) ৩২১ ৪৮১ ৬৮ 

পৃষ্ঠা । 

৪৭ 

৮৫ 

৬৩৬ 

৭৮ 

৮৮ 

৬১৩ 

৬৪ 

আসামীর সাফাই সাক্ষী গ্রহণ আবশ্যক .. ০, ২৭১ ৩৪ 

দাখিলী দলিলের নকল আসামীর প্রাপ্য -* রঃ 

আদামীর জবাবে মাঁজিষ্রেটের স্বাক্ষর" থাকিলেই প্রচুর ১, 

কাঃ বিঃ ৫০৫ ধারার মোকদ্দমায় আঁসাঁগীকে অবসর দেওয়া কর্তব্য 

আইনের বিশেষ ব। সাধারণবর্জিত বিধির প্রমাণের ভার আসামীর উপর 

আসামীর মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী আপীল চালাইতে পারে ন। ,. 
ইন্ট্যাম্প আইন । 
ইঞ্চ্যান্পে জালের উদ্যোগ হইয়াছিল সন্দেহ হইলে বিনা তদস্তে সত কালের 

ফৌজদারী সোপদ্দ করিতে সক্ষম ০, যে 
কুসুম ন। দিয়! বঞ্চনার অভিপ্রায় ছিল কি না মাজিট্রেটের বিচারধ্য ? নহে 

ফৌজদারী সোপন্দের পুর্ব্বে উহ! কাঁলেক্টরের নির্ধারণ করা কর্তব্য *. 
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পৃহ্ঠা। 

উঠাইয়া লওন (মোকদমা দেখ। ) 

উদ্দেশ (সাধারণ উদ্দেশ্য দেখ ।) 
উদ্যোগ । 
ক্ষাহাঁকে বলে রঃ ৮০ ২১১ ৭২ 

কত্র অভিযোগ (অভিযোগ দেখ ।) 
উপ সম্পি। 
এক্সমালী সম্পত্তি চুরি হয় ন। ৫ রি ১১ ৩৩ 
এজমালী সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ হয় না রর এ ৩৪ 

ওয়ারেন্ট । 
কখন ওয়ারেন্ট প্রচার নিষিদ্ধ রা রে ক ১০ 
ওয়ারেন্টের ব্যাপকতা ও ফল রি রি ও ২৫ 

সাক্ষীর প্রতি কখন বাহির হইতে পারে .. রি ১০ ২৫১ ২৮ 
কখন ওয়ারেন্ট পুলিসকর্মচাঁরী ব্যতীত অন্যের হাঁওলা করা যাইতে 

পারে ৬ ও নি ৯৩৪ ৮ 

প্রচারের সময় মাজিষ্রেট স্বীয় এলাকা স্তর্গত কি ন। দেখা নিশ্রয়োজন *** ৭০ 

কর্তব্য কন্ম। 
আইনের বিধি অপালন (দঃ বিঃ ২১৭, ২১৮) মোকদ্দমায় 2 

উদ্দেশ্য প্রমাণ হইলেই প্রচুর চ্ নু ৮১ 

কুট প্রশ্ন বা পরীক্ষা (জেরা দেখ ।) 
কেমিকেল একজামিনর | 
তাহার আসল রিপোর্ট প্রামাণ্য ৮০০ রঃ রি ৩৫ 

কৃত্তিম দলিল (জালিয়াৎ দেখ । ) 

ক্রোধ--ক্রোধান্ধতা । 
কখন অপরাধের লাঘব করেনা ৭ নর ১০:৪১ ২ 

কারণ থাকিলে অপরাধের লাঘব করে ***  ₹* ২১৭ 

খারিজ (মোকদ্দমা, দেখ ।) 
খালাস (ডিন্মিসও দেখ । ) 

নির্দোষী সাব্যন্তে খার্লাস হাইকোট রহিত করিতে কাঃ বিঃ ২৯৭ 
ধারামত অন্মম ৪৪৪ স্ল্ন ৬৬৬ ৬9৬ ৫৮ 



খেয়াঘাট । 
কখন উহাতে অনধিকার প্রবেশ হয় ন। 

গয়বী | 
গয়বী স্বাদ বিশ্বাসের মূল নহে 

গরহাঁজির। 
বিশেষ কারণ ব্যতীত বাদী গরহাজিরে আসামী ছাড়িয়। দিতে হইবে ... 

গুরুতর পীড়া (অপরাধধুক্ত নরহত্য দেখ 1) 
গেজেট । 
গেজেটে প্রকাশিত সরকারী চিঠি প্রামাণ্য 

চুরি €চোরামালও দেখ ।) 
দঃ বিঃ ৩৮০ ও ৪৫৭ উভয় ধারামত একত্রে শাস্তি অবৈধ »* 

এজমালী সম্পত্তি চুরি হয় ন! ্ রর 
শঠতাক্রমে চাঁকরের দখল হইতে উহার সম্মতিক্রমে লইলেও, 

চুরি হইবে ৫ ৫ 
চুরির সহায়তা 

চোরামাল। 

ভিন্ন রাজসংঘটিত অপরাধের মাল ব্রিটিশ রাজ্যে পাওয়া গেলে কেবল 

৪১১ ধারামত বিচার্ষ্য 

চোরামাল প্রত্যর্পণের নিয়ম 

না জানিয়া চোরা নোট রাঁখিয়। সরলতা ক্রমে টাকা ক টা 

হইতে হয় ন! 

ছঁড়িয়! দেওয়া (কাধ্যবিধির ১৯৫ না ২১৫ ধারা 1) 

অপরাধ সাব্যস্ত না হইলে আসামী ছাড়ির। দিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য 

কার্যবিধির ১৯৫ ধাঁরামত ছাড়িয়া দেওয়! আসামীর বিরুদ্ধে জেলার 
মাজিষ্রেট ১৪২ ধারামত মোকদ্দম। পুনঃস্থ(পনে সক্ষম .. 

২১৫ ধারাঁমত ছাড়িয়া! দেওয়া আসামীকে পুনর্বিচারের আদেশ মেসন 

জজ দিতে অক্ষম সু টি না 

ছাড়িয়া! দেওয়। আসামীকে সেমন সোঁপর্ধ করণ অদেণের বা ৯০০ 

পৃশ্ঠা । 

পক 

এ 

৪৯ 

৩৯ 

৮৮ ২১ ৬৫ 

৩৩ 

৭৪8 

৭৯৩ 

৬ ৬২, ৭১ 

৭৫ 

% 

৮০ 

৩৪ 

৩৭ 

৪৯ 

৫৪ 
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জনতা ( বে-আইনি জনত1 দেখ |) 
জরিমান! । 
আবকারী আইনমত জরিমানা আদায়ের প্রণ।লী রর ১০১ ৪৭ 

প্রাত্যহিক জরিমানা আইননিষিদ্ধ রর উঠ ১১:৫১ ৫৭ 

জলাশয় (নদী দেখ।) 

জব (সম্পত্তি ।) 

জবাব (আসামী দেখ।) 

জাতি-সমাজের ক্ষমতা (বিবাহ দেখ 1) 

জামীন | 
আপীল অযোগ্য দণ্ড প্রাপ্ত আসামীকে সেনন জজ জামিনে খালাস দিতে 

অক্ষম ট রর **:8১ ৬৩ 

আসামী খালাদের পর হাজির জামিন লওয়। তা ও ১৪ ৭ 

জাঁমিনির সর্ত আদায়ের পূর্ব্বে নোটিস দেওয়া! আবশ্যক ... ১১:৪২ 

জালিয়ৎ। 
কুত্রিম দলিল প্ররস্তত মাত্র অপরাধ সম্পূর্ণ হয় ৫ 2৮ “ক 

জিরাৎ পয়মালী আইন €(পশু-প্রবেশ দেখ ।) 

জুরী। 
নিয়োগের অনুষ্ঠান ৯৬ তা ৮ রা ৪৩ 

জেরা । 

ভ্েরায় অধিকার 2৩৪ ৪ টা রি ৩৫ 

জব্রনকৃত বধ। | 
কখন হয় না রি তি **১ ৫৬১ ৬৯ 

কখন হইবে, ও ৪ 2 ও ক 

ডাকাইতী ৷ 
ভিন্ন রাঁজ্যে সংঘটিত হুইলে ব্রিটিস রাজ্যে বিচাধ্য নহে .. ১০ ৬২ 

ডিস্মিস। 
বাদীর পরীক্ষা ন। করিয়া ভিস্মিস করণ আইনবিরদ্ধ * ১০ হও 
ডিস্মিসের পূর্বে বাদীর পক্ষে সমুদয় প্রমাণ লওয়া কর্তব্য ০০:৪৩) ৮১ 
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রঃ পৃ্ঠা । 

২১৫ ধারায় ডিস্মিস্ ক্কত মৌকদ্গম সেসন জজ পুনরুখাপনে অক্ষম *'* ৪৯১৭৭ 

ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা আপোষ নিষ্পত্তি হইলে ২১৫ ধারামত ডিস্মিসের 
ফল হয় ২, ৮৪ ও ৩ ৬৩ 

প্রমাণ গ্রহণানস্তর ২১৫ ধারামত মোকদ্দম। ভিস্মিস্ রা জেলার 
মাজিষ্রেট তাহ। পুনরুখাপনে অক্ষম . »* ৬৫১৭৬১৮৭ 

নুতন প্রমাণ অবিদ্যমানে ২১৫ ধারামত চির ৮ জেলার 

মাঁজিষ্রেট পুনরুখাপনে অশক্ত মি টা ৮০০ ৭৬১৮৯ 

দখল-- দখলের মোকদ্দমা | 

বেদখল করণেচ্ছুকের প্রতি বলপ্রকাশ আইনসঙ্গত রঃ ৪০8 পু 

কখন দখলের আদেশ অবৈধ ৮** ১১১ ৮৩ 

হেতুবাদ লিপিবদ্ধ করণাস্তর মোকদ্দম! বিচার করিতে নার ১,» ২৩১৪৯ 

কাঃ বিঃ ৫৩০ ধার] গ্রাহ্া দখল কাহাকে বলে কু ১০০৪৯১৮০১৯৪ 

শাস্তিরক্ষার মুচলিকা লইলেও কাঁঃ বিঃ ৫৩০ ধারার মোকদ্দষম। চলিতে 
পারে .., রঃ ও ৫ ত*০:8৯ 

কেবল বিরোধিগণ নোটিস পাইবে রহ রঃ ১১০৫০ 
উভয় পক্ষের সাক্ষী তলব আবশ্যক হিঃ ৫১ 

আমিন দত্ত দখল ৫৩০ ধারার মোকদ্দমার গ্রাহা প্ররুত দখলের প্রমাণ 
নহে ৫ য রে রঃ ১১০৯৪ 

৫৩০ ধারার মোকদ্দম1 বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটের বিচাধ্য নহে **, ০৯৭৮৭ 

দণ্ড দণ্ডাজ্ঞা। 

পৃথক অপরাধের দণ্ড একত্র করিয়। আপীলের অধিকার হয় না রর ৩ 

উহার বিপরীত .. ছি নর 4 এ ৬৬ 

কখন পৃথক্ দণ্ড নিষিদ্ধ টা পু রঃ মি ১, ১৫১ ৬৫ 

স্থলবিশেষ ব্যতীত দণ্ডীজ্ঞা বিলম্ব নিষিধ ৮০০ ৫ ০ ইউ 

কখন দণ্ড পরিবর্তন নিষিদ্ধ ... বর এর ৩৫ 

চোরা মাল গোপন করণ ও মিথ্য। প্রমাণ সং রঃ করণ পা 
" বুপে ঘশুনীয় ... পা ৪ চি 5০০0 এও 

দলিল (জালিয়ৎ ও দেখ ।) ৃ 
দলিলের স্বাক্ষর প্রমাণ কর। আবশ্তক *** 2 ও ১৯ 
দাখিলী দলিলের নকল আসামীর প্রাপ্য .১, ৫ রি ৩৭ 



8/ 

গেজেটে প্রচারিত ও মুদ্রাঙ্কিত গবর্ণমেপ্ট কর্খাচারির চিঠি দলিল বলিক্কা 

ছুঃসাঁহস বা অনবধাঁনত! প্রযুক্ত নরহত্যা | 
কখন দঃ বিঃ ৩০৪ ক অপরাধ হয় ন| 

নকল (দলিল দেখ।) 

নদী । 
ইহাতে প্রবেশ করিলে দঃ বিঃ ৪৪৭ ধারার অপরাধ হয় ন! 

নদী দঃ বিঃ ২৭৭ ধারাস্তর্গত “ জলাশয় ” নহে 

নির্জনে কারাবাস | 
নিরবচ্ছিনে--আইন-বিরুদ্ধ . 

নির্দোষী সাব্যস্তে খালাস (খালাস দেখ 1) 
নিষেধসূচক আজ্ঞা । 
প্রচারের পুর্বে আসামীকে কারণ দর্শাইতে অবসর দেওয়া আবশ্যক :... 
উক্ত আজ্ঞা মোকদ্দম1-ঘটিত নহে 

নোট (চোরামাল দেখ।) 

পথ (অবরোধ দেখ ।) 

পরীক্ষা (আসামী এবং সাক্ষীও দেখ ।) 

কুট পরীক্ষার অধিকার 

পর্দানিশীন স্ত্রীলোক । 
কমিসন দ্বার! পরীক্ষিত হওয়ার অধিকার আছে 

পঙ্জ প্রবেশ। 

কাঃ বিঃ ৫১৮ ধারামত নিষিদ্ধ নহে 78 

অসাবধানতা' ক্রমে অনিষ্ট হইলে ' অপকার হয় না ... 

'পারিতোধিক (অন্যাধ্য পারিতোষিক দেখ ।) 

পৃঙ্ঠা। 

৩৯ 

প্ 

৭ 

৭৩ 

ব৩ 

২৩৯ 

2৮১৯১ ৫১ 

পুনর্বিবচাঁর, মোকদ্দমা . পুনরুখাপন (ছাড়িয়া দেওয়া ও ডিস্মিস্ দেখ । ) 
দঃ বিঃ ৩৫২ ধারার আসামী খালাস দিলে ৩২৩ ধারায় পুনরুথাপনের 

অযোগ্য ৪ এ 
পুলিস--পুলিস রিপে। রট | 
পুলিস-রিপোর্ট শাস্তিভঙ্গের প্রমাণ নহে নি নর ঢা 

টি 

৩২, ৩৮ 
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পৃষ্ঠ! | 

তাহার বুনিয়াদে দঃ বিঃ ২১১ ধারার মোকদ্দম। স্বাপন হইতে 

পারে না তি চি ৪৫ 

কখন পুলিস কর্ম্মচারির টা আইনের ২৯ এরা অপরাধ হয় না »* ৪৭১ ৪৮ 

পুলিন কর্মচারী খোয়াড়ের পশু কিনিলে ১৮৭১ খুঃ ১ আইন 

মত দণ্ডাহ্ রি রর রঃ রা ৪৭ 

পুর্ব্ব অপরাধ সাব্যস্ত | 
মহাফেজের কৈফিয়ৎ প্রমাণ নহে ধক রি ০৯ ৩৬ 

পুথক্ অপরাধ---পৃথক্ দণ্ড (অপরাধ ও দণ্ড দেখ ।) 

পোষক প্রমা এ সহাঁপরাধির সাক্ষ্য দেখ।) 
প্রতিজ্ঞা ( ধর্মতঃ |) 
কাঁধ্যবিধির ৫৩০ ধারাঁর মোকদ্দমায় শপথ করাইয়া সাক্ষ্য লওন 

আবশ্যক ৪৪ ৪ ৮৫৩ ৪০ 

হলফের « ক্রুটী ” শব্দের ব্যাখ্য। ১০, £ ক. সা 

ক্রুচী হইলে ক্ষতি হয় না! .." ঠা রর ৬১ 

প্রতিভূ। 
জাঁমিনীর সর্ভত আদারের পূর্বে কাঁরণ দর্শাইবার নোটিস পাইবে ১,০8২ 

প্রমাণ (দলিলও দেখ |) 

ছোট আদালতের সমন-বহি প্রমীণস্বরূপ গ্রাহা রী ১৩১ 

পুলিস রিপোর্ট শান্তিভঙ্গের প্রমাণ নহে ** রী ১. ৩২, ৩৮ 

মহাফেজের কৈফিয়ত পুর্ব্ববন্তী অপরাধ সাব্যস্তের প্রমাণ নহে ১৮ ৩৬ 

গেজেটে প্রকাশিত চিঠি প্রামাণ্য রি ০ 

বিচারকালে যে গ্রমাণ ব্যবন্ৃত হয় নাই তাহা আপীলে হইবে না... ৪৭ 
হিসাব কখন প্রমাণস্বরূপ গ্রাস রে রি ৭৪ 

বর্জিত বিধির প্রমীণের ভার আসামীর উপর ৫ ৫ 

এক আঁসানীর স্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে লইলে সকলেরই বিরুদ্ধে 
প্রামাণ্য *, টা হত ৯২ 

বেআইনি জনতা | | 
সামী বিবাদক্ষেত্র হইতে সরিষা গেলে পরে যে ক্করিরা হর তাহার জন্য 

সে দায়ী নহে ৮** রি ০১৩ 

উপস্থিত সকল আসামী অপরাধের ফলতোগী ** ০৮৮ ২৬ 
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একের হঠাৎ ফারধ্যের জন্য সকলে দায়ী নছে রর রি রি 

বে-আইনী উদ্দেশ্য আবশ্যক করে রঃ রঃ ১১. ৮৫ 

বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেট । 
দখলের মোকদাম! (কাঃ বিঃ ৫৩৯ ধারা 9 বিচারে অক্ষম... টা ৮৭ 

বেত্রীঘাত | 

কোন স্থলে বিধি-সিদ্ধ ৮ নং র্ 54 “৪ 

কখন নিষিদ্ধ *. ্হ ট্রি রর ৩৫, ৩৮, ৮৫ 

বেদখল -- (দখল দেখ ।) 

ভরণপোষণের মোকদ্দমা | 

তালাকের পর ভরণপোষণের হুকুম প্রবল থাকে না ৪৪৭ ৮৬০ ৫৫ 

জারজ সন্তানের সংরক্ষণ সম্বন্ধে আদেশ প্রচার মাজিষ্রেটের নিষিদ্ধ *** ৯৩ 

মততা। 

অপরাধ গুরুতর করে না! *** 8 ঠা কও ৪৮ 

মনুষ্য চুরী। 
ইহার ব্যাঁপকত। ও সহায়ত! ৪ ক 4৫5 

মাজিদ্ট্রেট | 
জেলার মাজিষ্রেটের সহিত অপর প্রথম জ্রণীর মাজিষ্্রেটের সন্বন্ধা ... ৮৩ 

মিউনিসিপাঁল আইন । 
জমিতে ময়ল। রাখিলে কেবলমাত্র দখলিকার দায়ী ১০৪৬ 

উপনিয়ম ভঙ্ষে প্রাত্যহিক জরিমানা অবৈধ... ৮ ৮ ৫১৪ ৫৭ 
কমিী পথ পরিবর্তনে অক্ষম. - টির রা ১১১ থু 

মিথ্যা মোকদ্দমা (মোকদ্দমা দেখ ।) ৃ 

মিথ্য। সাক্ষ্য | - 
*ছুই আদালতের'সমক্ষে বিরোধি উক্তি প্রামাণ্য প্ ,,১১১৪৬১৫৯ 
উহার বিপরীত. , ... ্ রি ১০ হ৪ 
অভিষোগ-পত্রের অনুষ্ঠান ..* হি ৮*০::৫১৪৩ 
কখন অপরাধ হয় না ** ক ট নর ৮ 
অশ্রিম তদন্ত প্রয়োজনীক্ক ** রঃ রর ইট রহ 
মিথ্যা উক্তি জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্বক ইহা প্রামাণ্য নি ৬ এ 



৪ 

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন আদালত অবজ্ঞা বিধায় ধীহার সমক্ষে রুত হঙ্ন 
. তিনি স্বয়ং বিচারে অক্ষম রর তি 

মুচলিকা শোস্তিরক্ষাও দেখ ।) 
ভবের স্কুল ঠক কক * গড এ ৬ ৬ গু ৬ 

মুলতবী । | | 
সাক্ষী তলব করণার্থ মুলতবী রাখ। বিচারকের স্েচ্ছাধীন... রি 

যৃত সাক্ষী (সার্ধী দেখ।) 
মোক্তার | 
মোক্তার ও মোয়াকেলের কথোপকথন ১৮৭২ খৃঁঃ, ১ ৬০ ১২৬ ধারা 

মত সংরক্ষিত নহে ৬ ৬৪৬ * ৯৬৪ 

মোক্তার সম্পও করণের কাধ্যপ্রণালী হ রর 

দরখাস্ত লিখিয়। দিলেই মোক্তারের কার্ধ্য কর্পা হয় না ... রি 

মোৌকদ্দমা (ডিস্মিস্ও দেখ |) 
কখন বিনা নালিশে মোবদ্দম1 স্থাপন হইতে পারে ৫ রঃ 

মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার কাঁরণ থাক] ও তাহা লিপিবদ্ধকরণ 
আবশ্াক ... রঃ 

দখলের মোকদ্দমায় পরী শপথ দেওয়া! আবশ্যক **, ৫ 

ভিন্ন পদে থাকিয়া রুজু করিয়। স্বয়ং বিচাঁর কর! নিষিদ্ধ নহে 

দ্রঃ বিঃ ২১১ ধারার মোকদ্দমা উত্থাপনের পুর্বে তদন্তকরণ আবশ্তকঃ 
পুলিশ রিপোট প্রচুর নহে নি 

মৌঁকদ্দম। খারিজের সময় ** রর এ নি 

বিচখরে স্থার্ন নিরূপণ ক নি ৪ দহ 

যে মাজিষ্টরেটের স্বার্থ আছে তিনি ্বয়ং বিচার করিতে অক্ষম 

যাহাতে তিনি স্বয়ং সাক্ষী ভাঙা! বিচারে অক্ষম 

« সেসনগ্রাহা ৮ মোকদ্দম। কাহাঁকে বলে ** ৪ 

অধিক শান্তির জন্য যে মোকদ্দম। প্রেরিত হর তাহা সেসন সোপর্দনীয় 

মিথ্যা অভিযোগ (দঃ বি$-২১১ ধার1) কখন সম্পূর্ণ হয় *- 

সরাসরি বিচারকরণ মানসে অভিযোগের গুরুতর অংশ পরিত্যাগ কর 

উচিত নহে - 

আদবলত অবজ্ঞার মৌকদ্দমা অবজ্ঞারুত ' 'আদালতই উাইয় ই: 
। পারেন .. টু রে 

পৃচ্ঠা | 

» ৬৮১৮২, 

৯১৩৩ 

স্ 

32 

৩০১৪০ 

8০ 

8৫ 

৪৫ 

৫৫ 

৫৯৯ 

৬৮ 

৭৬ 

৭৭১৮৭ 

৭৮১ ৮২ 

৭০১ 

৯১ 
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দঃ বিঃ ৭৫ ধারা কখন খাঁটিবে রর রঃ ৪ রে 
ধইসংখ্যক অভিযোগ কখন এক দিনে বিচাধ্য ১, ১৮২ 
রফা নিষ্পত্তি (আপোষ নিষ্পত্তি দেখ ।) 

রেজিষউরী-আইন | 
কখন বঞ্চনা এই আইনে বিচার্ষ্য ৫ ১,০১১ 

রেভিনিউ এজেন্ট। | 
বিনা সনদে কাধ্য করিলে কালেক্টরের বিচা্য, মাজিষ্রেটের নহে: ' ১১ ৩০ 

লবণ । 

সীমাত্তর্গত রওয়ানা শূন্য লবণ বিজারা *** রঃ ২০ ৩২ 

লু্কায়িতভাঁবে পরগৃহে প্রবেশ। 
উক্ত অপরাধ ও গৃহ-চুরি একত্রে দণ্ড অবৈধ ক রঃ ২ 

বঞ্চন]। | পা 
পর-রূপ ধারণে বঞ্চনায় শঠতা প্রামাণ্য ... **- "০১৯ 
বাদী। 
গরহাজিরে, বিশেষ কারণ.না থাকিলে আসামী ছাড়িয়া দিতে হইবে ** ৪১ 

বিশ্বাস হইলে বাদির সাক্ষ্য প্রচুর নর রে ৪ এত 

আদালত অবজ্ঞায় মোকদ্দামায় কে বাদী ... রি তত ৬৪5 ৯১ 

বিচার-বিচারক--বিচারের স্থান (মোকদ্দমা ও অবজ্ঞা দেখ ।) 

বিবাহ-_পুনশ্চ বিবাহ । 

স্রীপুরুষের মত বাস করিলে বিবাঙ্কের অনুমান হইবে, বিপরীত প্রমাণের 
"” ভার আসামীর উপর *. রি ৪৭ 

বিবাহ অসিদ্ধকরণের ক্ষমত1 কোন ডি সমাজের নাই. ০০৯ থও 

কখন পুনশ্চ বিবাহের সহায়তা হয় না " **, ঠা --৪০৪৮৯ 

বিরোধী হাট (শাস্তিভঙ্গ দেখ ।) 

বিশ্বাসঘাতকতা.। , 
পুলিস কন্ধ্চারী খোগ়্াড়ের পশু কিনিলে এ অপরাধ হয় না ০৮৮৪৭ 

সরিকী সম্পত্তিতে অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে টু ০০০ 2১ 

বৃদ্ধি শান্তি (মোকদ্দম! দেখ। ) ২.৬ 
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ব্যভিচার । 
অল্পবয়স্কাকে ব্যভিচারার্থে ভাড়। দেও কোন স্থলে অপরাধ নহে *** ৩৬ 
ত্র অপরাধ সাব্যন্তে নাবালিকাকে হস্তাস্তর করা আঁবশ্যক নাই ১০ পি 
শপথ (প্রতিজ্ঞা দেখ।) 

শান্তিভঙ্গ বা শান্তিরক্ষা । 
চূড়ান্ত আদেশের পুর্বে আসামীর সমক্ষে মূল প্রমাণ লিপিবদ্ধ কর! 

আবশ্যক . ১, ৯১৩২ 

ভিন্ন জেলায় শাততিতঙ করিলে টাক ্  জব্দ রর পারে রে ৯ 

আদেশ প্রচারের সময় উভয় পক্ষ উপাস্থৃত থাকিলে সমনজারি 
নিশ্রয়োজন মহ বন ১২ 

শান্তিরক্ষার আদেশ প্রচারের পুর্বে প্রমাণ লওন আবশ্যক *** ৩২, ৩৮ 
পুলিস রিপোর্ট প্রমাণ নহে ... *** ৩২১ ৩৮ 
তৃতীয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলেও নিরা সর্ত জব্নীয় ১০ ৩৩ 
এক বত্সয়ের অধিক কালের জন্য মুচলিক লওন কেবল সেনন-জজের 

আমত্তাধীন | রঃ টি ৩৬ 

সমনের সিন ্িিির নি রা ৫১ 
কখন মুচলিক1! তলব অবৈধ রি হা ১১ £ 
কখন হাট বন্ধ রাখা যাইতে পারে রঃ ৫ ১১৫৩ 

ন্যায্য কার্য নিষিদ্ধ নহে ক ও ক ৫৩ 

যুক্তিবিবর্জিত পরিমাণে মুচলিক। লওন অবৈধ ও ১৮ ৬৯ 

শাস্তি (দও দেখ।) 

সচ্চরিত্রের জামিন । | 
হুকুম পালনার্৫থ আসামী অবসর পাইবে *** ৯, ১৮ হও 
কার্যাহুষ্ঠান **, রর ৪ রঃ ১৮৮৫ 

অত্বের প্রমাণ । ৭ 

মালিকী সত্ব দাবী করিলেই মোকদ্দম! ডিস্মিসের কারণ হস না ০৪৩ 

সমন | 
কখন সমনজারি নিশ্রয়োজন ৪ রঃ ১৮১১২ 
সম্পত্তি (এজমালী সম্পত্তি দেখ। ) 



ষ্ঠা। 

সম্পভি রক্ষার অধিকাঁর। 
কখন জন্মে না. ট রি ঙ 

উক্ত জাজিরা নরহত্যাও কর! এ পারে হন ৮৮ ৩৫ 

সরকারী চাকর । 
ফীস্-ভোগী পেয়্াদা সরকারী চাকর রি রঃ ১১:8১ 

রর বিনামূল্যে মূল্যবান বস্ত গ্রহণ ” রঃ ক, এ 
সরকারী ভিন্ন অন্য কার্যে থাকির1 অর্থ ৪ টির নহে ১৮ ৯৩ 

আইনের বিধি অমান্য করিয়া কর্তব্যকর্ম্ে অবহেলা .,* ১৯৮৯ 

সরলভাবে বিশ্বাস-_সরলতা। | 
সরলভাঁবে আপন সত্ব রক্ষার্থ পরের অনিষ্ট করিলেও « অপকার * হয় না ১৬ 

অপর।ধের লাঘব করে 2 রঃ ্ ১৭ 

সরলতার ফল. রি সি ৮০ 

সরাসরি না মোকদামাও দেখ।) 
আবকাঁরী আইনের মোক্ুদ্দম। এরূপ বিচাধ্য রি ২৮০ 

সহাপরাধীর সাক্ষ্য-_-(সাক্ষ্য দেখ ।) 
সহায়তা-_ (অপরাধের 1) 
অপরাধের সন্বাদ না দেওয়! উহার সহায়তা নহে টা ৮০৯ ২৫ 

মিথ্যা অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য দেওন উহার সহাক্নত নহে ৮১০ ৫২ 

সহাঁয়ত1 জন্য দোষ-নির্ণয় মূল অপরাধের শাস্তি বা খালামনের উপর 
ভর করে না ৪ ক রা ** ৬২১ ৯৩ 

*মনুষ্যচুরির সহায়তা! ০ রঃ ৮০... ৭১ 
পুনশ্চ বিবাহের সহায়তা কখন হয় না ১, রঃ ৮৯ 

সাক্ষী | 
কখন সাক্ষীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হইতে পারে .., **, ১০২৫ 
কখন মৃত ত ্লাক্ষীর মৃত্যু প্রমাণ করিতে হইবে . ডি. ১৮ ২৬ 

আসামীর, সাফাই, সাক্ষী গ্রহণ আবশ্বাক ০. »** ২৭১৩৪১৮৩ 

মোৌকদম ডিস্মিসের পুর্বে বাদির সমুদ্র সাক্ষ্য লওয়া আবশ্তক ১০০৮১ 
স্বাক্গীর উক্তি সকল মাজিপ্রেটই লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম ... ১২০৯৯ 

সাক্ষ্য-_(মিথ্য! সাক্ষ্যও দেখ ।) 
সহ।পরাধীর সাক্ষ্য কখন প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ ঠা ৮১,৫৩৯ ৯১৯৫ 



১২. , পপ 

ঈ্পিরীরীর সাক্ষ্য পোষক প্রমাণ অবিদ্যমানে প্রচুরনহে ১,২৩,৬৯১৭১,৯৫১৮৫১৮৬ 

এক আদালতের গৃহীত, সাক্ষ্য কখন অন্য আদালতের গ্রাহ্য হইতে 

কখন নহে ২, ৪ 6 ৫৭ 

সাক্ষ্য আসামীর সমক্ষে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক কর ৬,১৬,৩২,৪৮,৬৮ 

সহাপরাধীর সাক্ষ্য প্রমাণের প্রণালী ্ টি ১৫৪ 

বিশ্বাস হইলে বাদির সাক্ষ্য প্রচুর ১... ৬০ 

সাধারণের ন্যায্য বিচার- (অবজ্ঞ। দেখ ।) 

স্বীকার ও স্বীকারোক্তি--(সহাঁপরাধীর সাক্ষ্যও দেখ ।) 
অপরাধ স্বীকার করিলে আসেসরের মত নিশ্রয়োজনন ₹*, ৪ ৮ 

কখন স্বীকারোক্তি প্রমাণস্বর্ূপ গ্রাহ্য নহে... ৮ 2 ১. ৫৫১ ৯৫ 

কখন উহা! অশুদ্ধ হয় না ও প্রামাণ্য রঃ ৪ ৮৭, ৯২, ৯৫ 

স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করণের প্রণালী *. . , ৬৬, ৯২ 

পুলিস সমক্ষে অপরাধ স্বীকার-বাক্য অপর আসামীর সম্বন্ধে প্রামাণ্য ' ৭৭ 
এক আসামীর বিরুদ্ধে লইলে সকলের বিরুদ্ধ গ্রাহ্য .., ১৯৮ ৯২ 

সেসন গ্রাহ্য মৌকদ্দমা-€( মোকদ্দমা দেখ । ) 

সেসন সোপর্দ--(মোকদ্দম। দেখ ।) 

স্ীলৌক-_( পর্দানিশীন দেখ ।) 
হাঙগামা-( অভিযোগ দেখ |) 

হাট- বিরোধী হাট-_( শান্তিরক্ষা দেখ ।) 
হিসাব । 
কখন প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য ... হি ৫ নি ৭৪8 

ক্ষতিপূরণ | 
বাদী দঃ বিঃ ২৯১ ধারা মত ফৌন্দদারিসোপর্দ হইলেও কাঃ বিঃ ২০৯ ধারা 

মত ক্ষতি-পুরণ করিতে বাধ্য 5০৩ 2 ৩২ 

কাঃ বিঃ ৫২১ ধারার মোকদ্দমা প্রণালীশুদ্ধ হইলে মাস্ট ক্ষতিপূরণ 
দিতে বাধ্য নহেন সু দহ হু ১০ ৫৬ 



সংশোধনী । 
০০০০ ই 

পৃহ্ঠা। পক । অশুদ্ধ । গদ্ধ। 

৭ ২১ মোঁকদ্দমার নাম নাই.* (ভ্রীশ্রীমতী মহারাঁণী বঃ গোলাম 

দরবেস--২৭ পৃষ্ঠা |) 
১১. ৮ সঙ্গীর **. সঙ্গীয়। 
১৮ ৫ তয়োরাল ১১ তলোয়ার । 

১৯ ১৭ দঃ বিঃ ৮৮ ধারা ১১ ৯৮৮ ধারা । 

২১ ১২ দিয়াছে **. দিয়াছিল 

২১ টাকার শেষ পঙ্ক্তি 0১৮৭২ খৃঃ ৪০ আঃ ১.৮. ১৮৭২ খুঃ ১০ আঃ। 
২৩ ১৯ কার্ধ্যানু টান **,  কার্য্যানুষ্ঠান | 

ব্৫ টাকায়. ৩৬২, ৩০৪, ২৬১ ০.১ ৩৫৭, ৩০৩, ২৬৩, 
২৯ ই. ধারায় ১১. ধারার । 

৩০ ১০ ৬২ * ১১ থাকিবে না] 

৩১ ১০ মোকদ্দমা ঘটিত ... মোকদ্দম! ঘটিত । 
৩২ হু হইল ১১ হইলে । 

৩১৭ ৩ ৬৩৮ নু ৬৮” 

৫০ ৬ ৩০৪ »১, ৩০৮ 

৬৯ ৮ করে ১৭ করেন । 

8৮০ ৭ ১৪৫ ধার! »,০ ১৬৫ ধারা । 

ই টীকার ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ১৮৭৮ খুঃ ৭ (বঙ্গীয়) আইনের । 

৮৮ ৮ যাহা? »*** বাহার । 

৮২ / ৫ টদ়ার্টেটের ক উ়্ার্টের | 

এ ৫ কতকগুলি ০ -কতগুলি। 
৯০ ২৩ 5 আইনের ৮১ আইন । 

(কাস 

৪" উপরোক্ত শুদ্ধ পাঠ কাটিয়া লইয়া অনা্াজে পুশভকের যথান্হানে সন্নিবেশিত করা 

যছিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ইহা পত্রের এক পৃষ্ঠার মুদ্রিত করা গেল। 










